
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๑,๗๓๒ คน ขาดสอบ ๒,๒๑๑ คน คงสอบ ๙,๕๒๑ คน สอบได้ ๖,๙๓๔ คน สอบตก ๒,๕๘๗ คน (๗๒.๘๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๑
นายยมนา โครตรนำเนาว์

๒๑/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๒
นายนัฐพงษ์ บุผาสน

๒๓/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๓
นายฉัตรชัย สีลากุล

๑๑/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๔
นายอรรถพล โยธา

๐๕/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๕
นายนาวิน อริยะวงค์

๑๖/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๖
นายอนุสรณ์ มุบชุ่ม

๒๙/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๗
นายบุญเพ็ง มิสา

๑๕/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๘
นายสุชิน อินสอน

๐๒/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๐๙
นายเอกบดินทร์ ผลเรือง

๐๒/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๐
นายสัญญา ชัยวงศ์

๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๑
นายประกิต ตาทอง

๑๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๒
นายพิทักษ์ บุญมาตย์

๐๕/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๓
นายอิทธิพล แสนต่างนา

๑๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๔
นายอรรถพล เวทย์สุภาสุข

๐๘/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๕
นายวรวุฒิ สิทธิสอน

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๖
นายชาญศักดิ

์

เทพวงศ์ษา
๒๒/๐๗/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๗
นายสมนึก ดวงหอม

๒๖/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๘
นายคมสันต์ ชาริมา

๑๔/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๑๙
นายประกิจ เริมศรี

่

๒๘/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๐
นายวิชิต พลมุก

๐๕/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๑
นายอภิชาติ โยธาศรี

๐๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๒
นายทนุ ใจแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๓
นายณัฐวุฒิ วรรณกุล

๒๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๔
นายอาทิตย์ ศรีท้าว

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๕
นายณรงค์ศักดิ

์

จันดาหาร
๑๖/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๖
นายชินกร บัวภา

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๗
นายศุภกิจ ขันรัฐบาล

๐๕/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๘
นายวรสิทธิ

์

บำรุงพัก
๒๗/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๒๙
นายอภิชัย ครองสนัน

่

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๐
นายทวีศักดิ

์

เจียมเมืองปก
๒๔/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๑
นายรณชัย เพชรสูงเนิน

๓๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๒
นายมาโนชย์ คุยดี

๒๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๓
นายอดิศักดิ

์

โยธา
๓๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๔
นายศุภชัย ปญจสีลา

๑๕/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๕
นายนิพนธ์ มงคลเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๖
นายธวัชชัย นนใส

๒๙/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๗
นายปกเกล้า แพรภูวนัย

๐๕/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๘
นายธีระยุท วงษ์สิม

๓๐/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๓๙
นายวิทวัช วงศ์หาจักร

๑๖/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๐
นายจักรกฤษณ์ บุญเสนอ

๒๕/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๑
นายไพบูลย์ ทิศลิ

๒๗/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๒
นายอุดม โสภา

๑๗/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๓
นายอภินันท์ นามบุดดี

๑๐/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๔
นายสมบัติ คำอุดร

๒๖/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๕
นายสมสี ศรีบาน

๐๒/๐๕/๒๔๙๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๖
นายมานพ ผาจันดา

๑๓/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๗
นายอิทธิพล เวียงคำ

๑๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๘
นายวุฒิชัย ดวงจันทร์

๓๐/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๔๙
นายวรทวี โควิชัย

๐๙/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๐
นายสมพงษ์ ภูเลือนลม

่

๑๘/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๑
นายมนัส เฉิดจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๒
นายอนุชา แสนศรีมูล

๐๗/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๓
นายวีรยุทธ ตรีศาสตร์

๒๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๔
นายพงษ์ศักดิ

์

นาดอน
๐๕/๐๕/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๕
นายอานนท์ โภคาพานิช

๒๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๖
นายตรงสิทธิ

์

ปราศรัย
๒๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๗
นายสันติสุข อู่อรุณ

๑๒/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๘
นายนคร สุขวัฒน์กุล

๒๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๕๙
นายจันทรงค์ จันทแสง

๐๙/๐๙/๒๕๐๒
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๐
นายอภิเดช ทองดีนอก

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๑
นายชัยพงษ์ วิมลพล

๓๐/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๒
นายณัฐกุล อรรควิทยานุกุล

๑๑/๐๖/๒๕๑๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๓
นางวารุณี ขันดี

๒๐/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๔
นางสุภารัตน์ นามไพร

๓๑/๐๕/๒๕๐๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๕
นางสาวไปรมา แก้วก่า

๐๖/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๖
นางสาวอรอุมา วงแสนสุข

๐๒/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๗
นางสาวตะวัน วรรณแมน

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๘
นางสาวฐาปนีย์ สุปตย์คำ

๒๔/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๖๙
นางสุมณฑา โชพลกัง

๐๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๐
นางสุพัตรา พงษ์ไทย

๐๙/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๑
นางสาวดวงกมล เสนามงคล

๒๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๒
นางสาวอินทุวรรณ พรหมนิวาส

๐๔/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๓
นางสาววรรณิษา อ่อนโพธา

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๔
นางสาวนฤมล ชุตินธรานุฤทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๕
นางสาวอุไรวรรณ จันพิทักษ์

๓๐/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๖
นางสาวจริยา คำแฝง

๒๔/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๗
นางสาวกาญจนา พิทักษ์ประพันธ์

๑๐/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๘
นางสาวจุฬาภรณ์ กำมา

๒๒/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๗๙
นางวิภาภรณ์ ไชยภา

๓๑/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๐
นางสาวเยาวเรศ บัวศรี

๒๒/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๑
นางสาวเอืองฟา

้

สายเพ็ชร
๑๓/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๒
นางสาววาทินี โพนทอง

๑๔/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๓
นางสาวจตุพร ประเสริฐกุล

๒๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๔
นางทองพูล มุสิกาบุญเลิศ

๐๑/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๕
นางสาวดารยา ใจปอ

๑๙/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๖
นางสาวอุมาพร โลมาอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๗
นางจิตรทศิลป พงพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๘
นางสาวพจมาน ควรหา

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๘๙
นางคำจันทร์ หงษ์ทอง

๐๔/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๐
นางสาววิกานดา มุรี

๑๙/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๑
นางสาวพรทิพย์ ใจสามารถ

๑๓/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๒
นางบุปผา จีนคำเริง

๑๐/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๓
นางอัชรา แสงวงค์

๐๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายอนุชา ลุงไทสงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายมงคล ณรงค์ชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายธนาณัติ ภูมิสาร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายธนัส นนทวงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายเดชาพล แววประทีป

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายพีระภัทร สิมสีพิมพ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายธีรภัทร หนูมอ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงสุภัสสร สีหาพล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงปลายฟา จันทร์ดี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมสมบัติ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๔
นางวรรณรดา เดชศิริพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๕
นางสาวจิราวรรณ เสนาลอย

๒๓/๙/๒๕๑๖
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายตรีภพ ขันทองคำ

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

ศิริวิโรจน์
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ประดิษฐ์ด้วง ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายฐิตินันท์ ธานีกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายตะวัน ขันโททอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายประกาษิต ปนทองพันธ์

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายธวัชชัย มูลตีมา

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายธีรภัทร ท้าวพิมพ์ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายสุรเดช ทีภูงา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายรัชชานนท์ พันภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายอานนท์ หอมดวง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายธนญชัย จันทร์เทาว์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายนิติกร ขุลีดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายกรินทร์ สินทิพลา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ วังคำหาญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงฐิติมา ชาวโพธิสระ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรแปน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงเสาวคนธ์ สิงห์ขร

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงสุธิตา ผางสำเนียง

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงพสุนิต โยชน์สุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงเนตรดาว เรืองเดช

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงวิลาสินี หนูเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงจิราวรรณ ณรงค์ชัย

๑๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีลาวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายชนะชัย พากุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายณัฐกานต์ สุริโย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายนัฐพล แสงใสย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายธนกร อุทกโยธะ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายนัฐยศ หนูมอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายวีรภาพ สมนึก

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายสรวิศ จันแสง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงนันธิดา เอียรอด

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงนิตยา สียาคะบุตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงพัชรี เชียงสาพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงพิมนิสา ศรีเทพ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงสุกัญญา การะนาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงสุธัญญา ชมพูอาจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงสุปราณี ชมภูอาจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายกฤษณะ สิมสีพิม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายนที สมนึก

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายบริพัตร น้อยมนตรี

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายประยงค์ สามา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายพงศกร แสงส่อง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายอนันต์ชัย คล่องแคล่ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายเอกราช สีหาบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงประภัสสร บัญณะสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงลักษณพร ไมล์ยวงษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงสุธิตา สารีวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

บุตรดีคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงอรรทิชา โพธิวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงอิษยา ถูกดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงเอมวิกา ศรีมาคาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เต็มใจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายดนัย ไหวพริบ

๑๙/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายภควัติ จอดนอก

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายอรรถพล เนืองชัยศรี ๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายปรเมธ คำสิงห์นอก

๓๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงชมพู่ เจริญศรี

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายศุภกร พรมบ้านสังข์

๑๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายพลวัฒน์ สิงห์สำราญ

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายปริญญากร เหล่าใหญ่

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงศิริพร ศุภศร

๒๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงธนาภา กิตติปญญาศิริ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงมยุรี บุญเลิศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่างถม ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ธรรมประเสริฐ

๑๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ถนอมสงัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5

สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงจิรประภา ประเสริฐ

๒๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงอภิสรา ชนะการี

๒๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายนราวิชญ์ ปากดีหวาน

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงวัชราภรณ์ พละพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โคตรเศรษฐี

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายพีภัทร ชัยพฤกษ์

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายขวัญเพชร ผาจันดา ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายขวัญพจน์ ผาจันดา ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงอาทิตยา เนียมช่องแค ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ วิชาธรรม

๑๘/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีทานัง

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงอจลญา โสมี

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงวิรดา ชาวนาแอง

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงญาณิศา แสนโยธะกะ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายแสงชัย มูลปลัด

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๘
นางจุฬาภรณ์ ขันขวา

๒๑/๗/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายสุรเดช ดวงสิม ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ โคตาสา ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายเกียรติก้อง ภาระไพ

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายวีระจักษ์ หลายเจริญ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุภาพร หล้าแสง

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงนรมน อารีย์ ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงอรัญญา หาหอม

๒๙/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายจตุรงค์ ธารจันทร์

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายธนพล ช่วยคำชู

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายวิเชียร ตลิงไธสงค์

่

๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายกรวิชญ์ พรมบ้านสังข์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๑๙๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายศิริพงษ์ พลทองสถิตย์

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายนันทวัฒน์ นามรมย์

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยอาษา ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงชลธิชา พวงบุตร

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงศศินา บ้านแสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงนัทวดี มาตบันเทา ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร พิมพ์สาลี ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงพันธิดา ยงยืน ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจีระพร พรหมมา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอสมาภรณ์ จันทะดวง

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงวันธิดา รักบุญ

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอัญชิสา มณีอินทร์

๒๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงเนตรนภา ฮุยเสนา

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปฐพี จันทร์สิทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงอัมพร คำแท่ง

๒๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงมนฤดี พิมคำ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ เพียรสูงเนิน

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ปลังดี

่

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายวายุ มานะการ

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายจิรายุ จันไพสน

๒๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายการุน ภูมรา

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายจักรินทร์ จันทะเกตุ

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายภูริทัต บุญณะสิทธิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงวุฒินันท์ เทียงน้อย

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงอนุธิดา กุประดิษฐ์

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงแพรวา ชาดวง

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีศักดิขวา

์

๒๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกฤติมา ทินจันทร์

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพรชนก อุทัยศรี

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงพัทชา ตระการจันทร์

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม สังคาว  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๐
นางสาวรัชนก ปยะวงษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๑
นางสาวอัยลดา ภูนาศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๒
นายเอเชีย อินทูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๓
นางสาวนิภาภรณ์ พวงพี

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๔
นางสาวพิรมย์ภรณ์ ค้อมสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๕
นายเพชรอุดม กุลสงคราม

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๖
นายทาคุยะ กองสีหา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๗
นางสาวสุดารัตน์ อาบเงิน

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๘
นายจักษ์พงศ์ วันเพ็ญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายธัญธร ทองโคกศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงรัชดา มุมอภัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายพงษ์วิวรรธน์ หลอมกลม

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายมีชัยโย อุทปลา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ทองนอก

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงปาลิตา สุวรรณดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงพรนภา นนตรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงแพรวา นิตุธร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

มูลติกะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงสันศนีย์ บุญลือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายกฤษณะ ไกรทิพย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะลาสี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายคมกริช สุพันธมาตย์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายเจษฎา ส่งสุบางมัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายฉัตรทอง บุตรสูงเนิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายนครินทร์ อดทน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายนนทวัฒน์ ไทยขำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายปรเมศวร์ เล็งไธสง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายปรินทร ผลเลือย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายยงยุทธ พงษ์จิตรภักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายราชัน บัวลุน

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายศักดิชัย

์

พรมเลิศ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายอนุชา ชอุ่มผล

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงกมลชนก ไชยภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงทัตพิชา ตัวทอง

๋

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงปวิชญา ภูฉายา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงพรศิริ แสงตา

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงพุทธชาด แหลมฉลาด

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงภันฑิรา พับภา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงรัชนีพร ชุมแวงวาป

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุตรีรัตน์ แสงอุรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงอภิสรา กาพา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายนันธวัตร คำแหง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายสรสิทธิ

์

สมิงพยัคฆ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงจุฑามาศ องกลาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงชนกนันท์ วัฒนะเจริญสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงชนัดดา ปานสะอาด

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ สัตตะโส

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายโชคดี ไวจำปา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมสมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายธนา สมีนาง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายธราเทพ สุวรรณจำรูญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายนำโชค ไวจำปา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายพีรพัทร เกษศรีรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายรัฐศักดิ

์

วงษาเนาว์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายวายุ เลงไทยสงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายอินทนนท์ ประภาสพงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงจุฑามาศ นุ่นชัยสงค์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วดี

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงอภิญญา แสงใส

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

วันทะโก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงปยธิดา สารีโท

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงลักขณา เปยงสันเทียะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงสิริวรรณ สุภาพพงษ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงสุธิมนต์ กองสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายปญญา แสงตันชัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสุพงษ์ วันละ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอนุพันธ์ ประสงค์มุข

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา โสนะโชติ

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายคามิน จังรัดกลาง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอาทิตญา เรืองเดช

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายศภวุฒิ ศุกรินทร์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายพรรณพัชร สอาดจันดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา สุเนตโต

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายจักริน จุฬาพา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายพาคิม เขตเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๑๙๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายมนตรี พรมยศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายอลงกรณ์ แต๊ะเฮง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายอาณัฐ ดอกแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงจันทร์ศิริ บำรุงภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงชนัญธิดา บุญมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงชลิตา บุญพา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงชาลิสา จำปาแดง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงณฤกร ชัยชนะภากร

๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงวริศรา สีผักผ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศุภิญญา จันทะดวง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงขวัญฤดี ภูมิประหมัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงทักษพร สุเนตโต

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงสิรวิชญ์ จำเริญศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงศิริพรรณ วันยาว

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงวสุกานต์ แผงตัน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายสุทธานุรักษ์ จันเทพา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงฉัตรชฎา สังวัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายทรงพล ภูสง่า

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายวีรกร ทวีไว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงบุษกร ใจชอบงาม

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงสุภาวดี ภูสง่า

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายอานนท์ วังภูมิใหญ่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายภานุวัฒน์ โสนายะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายนิพิฐพนธ์ บัวสอน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ สังวัง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงพิมพ์วิไล สงวนนาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงพิมพิศา รักษาศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะพาหะ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐยาภรณ์ พลน้อม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายกรกฤต จรุงพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดาวเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายพงศธร สีดาดาน

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงภูมรินทร์ หล่าสกุล

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงภาชินี เรียงแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงเบญจมาพร กูดทา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ปดชา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงอนุชศรา ชูศรีโสม

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ไชยสีหา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๔ เด็กหญิงประภาพรรณ
โสมะนาวัฒน์

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงอรอุมา ไชยชาติ

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน สุวรรณุทการาม  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธุราวรรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อดกลัน

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงรจนา สุวรรณดี

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงสุภัทรศร วงษ์ดี

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กชายกฤษณพงค์ สีแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายกิตติชัย บุตรมาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายธาราพงศ์ ซุยใจทัศ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายพนมพร วันโย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายเอกพล บุตรสา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายรพีภัทร กัลยาแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายอนุรักษ์ สุขบุญเรือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐวัตร พรรณขาม

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายโกเมนทร์ บูระวัดไซร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายกฤษดา คนสวย

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงฐิติภา ขาวขำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปริฉัตร มาหลิน

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงพรทิภา พลดงนอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพรนิภา รอดบุญมา

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงศิริสร ทองขาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงอัญธิชา เชียวชาญ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงศุภมาศ บัวสาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงศุภวัลย์ รามศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงธัญญธร พาสันจร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงธนัญญา งอกงาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๐
นางสาวศิรินทรา จันทวัฒน์

๐๗/๐๓/๒๕๒๙
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๑
นายนฤเบศ บุญกว้าง

๓๑/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธนพล รามศรี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงอรสา เค้าไฮ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงสุทธิดา บัวพา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายกีรติ บุตรมาร

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายจิรวัฒน์ สมใจ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายปริวัฒน์ พรมวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายราชิต เกตุโพนทอง

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายศักดินันท์ เสียงเสนาะ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายอภิชัจจ์ สุขาวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายอนุรักษ์ ผุริจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปอมวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิอุบล

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงจารวี ธุระพระ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงนันทิชา ผงอ้วน

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงปะนิดา โคตรมณี

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงพนิดา ปุยภูเขียว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงลลิตา บุตรมาร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรปญญา

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุภาวดี พิมมะลา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงศศิธร คล่องแคล่ว

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ วาเสนัง

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงอวิกา วรวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงปุกกี

้

สิทธิจันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายกมล พลไทย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายกิตติ สมอ่อน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายคุณากร สีม่วง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายฐีรวัฒน์ โสภาบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายแทนคุณ จอมแจ้ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายนรภัทร วงศ์ชนุก

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายภูชนะ ไหวพริบ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายศิริชัย สระอุบล

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ยิงคงดี

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ส่องแจ้ง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายอนุวัฒน์ พงษ์นิล

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายอภิชาต สมอ่อน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสุธีกานต์ เสนงาม

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายดนุพัฒน์ ไกรยอด

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงกัลยา ญาพุทธา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงจีรนันท์ บุญสอน

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงชาลิสา วงษ์ขุลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงนัฐฐากร จันทะรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงพิยดา อรัญญา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงพิมพิกา พงษ์ประเทศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงพรนภา แก้วมหาดไทย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ชิยางคะบุตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงณัฐาพร สมใจ

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงอรอนง แก้วแก่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

ชาดวง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายจีระศักดิ

์

รอบรู้
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายทศพร ถูกดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายธาวิด วงษ์ซอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายธีรภัทร แก้วมหาดไทย

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายนุติ ภูริศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายปารุช ส่องแจ้ง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กชายภิญโญ อินทรสงเคราะห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายวุฒิชัย มีประโยชน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายอภินันท์ กัสโป

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายก้องภพ โสมนัสลาภ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายสิทธิพล ใจเทียง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนัฐฐินันท์ จันทะรัตน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงปราณปยา ศรีใสแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงเมธิกา เขมาทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงนรีกานต์ จันทร์โทศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงธนัตดา ศรีราชา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายศิษฐิพน บุดดา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงนันทพร ชานันโท

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพรพรรณ ดำดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ ขันแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงวรรณรดา คำรอด

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงอริสา บุญใหญ่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายสุรชัย ใจเทียง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โนนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายธีรเดช จุลมุสิ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายรัฐภูมิ แวงวรรณ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายมนตรี วงษาบุตร

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงธดาการณ์ เกษบุตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงนัตณิษา คำพระบาง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงเอมิโกะ โออิกาว่า

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงสุพัตร เคณาอุประ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงอังคณา สมมี

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงอาทิตยา ราชปนดิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม่น บ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายธาวิน ไชยมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายนิธิกร ตาเต่า

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายศักดิมงคล

์

สุวรรณคาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายพงศกร พลศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายเทวา ตาเต่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายต้นตระการ มณีรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายวีระชัย พรมโสภา

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายประสงค์ แก้วมืด

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงพรรณวดี สร้อยสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงสุภาวิณี ชัยรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงสุพิชญา วารีรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงอนุสรา ยังสีชาติ

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงพิยดา รุ่งเรือง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายบัญญวัต ศรีแสงเมือง

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายวรเมธ ศิริรัตนพงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงกรรณิกา รัตเพ็ชร ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายวิศวะ จันนาวัน

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงธนัชชา สีหาวงษ์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายอภิชาต ประเสริฐสังข์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายกรกฏ โคตรโยธา

๒๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์สุวรรณ ๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายภัทรพล ศรีแก้ว

๒๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายปฏิภาณ ยางคำ ๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายกานติณัฐ ทองสุข

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายณัฐดนัย เนตรสว่าง

๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายกิตติธัช เศววงศ์ ๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายฐิติพงศ์ ขุนศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอรอุมา ตะกะศิลา

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา มาพระยืน

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงลลิตา พรรณรังษี

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ วรจักร์

๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงณัฐิชา หน่อสีดา

๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงวรรณิษา พลสนอง

๒๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงชลธิชา ตาคำ ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงชนัญชิดา สาลีอาจ

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงปนัดดา คำโชติ

๑๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุจิตรา แก้วใส

๑๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงวรัทยา พารีวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงนาวีญา ผาจันดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงปณิสรา รอบคอบ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงศิรินภา มุลิกุล

๑๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอารีญา เชิดชู

๑๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงขวัญฤดี ตรีเลิศ

๑๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ชนะมาร

๒๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงฐิติญา ภิเภก

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอัจจิมา สิงห์คาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายวายุ กระทู้นันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายภาสวัชร์ แก้วเพชร

๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายปยวัฒน์ วงษ์โพย

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายลัทธพล ธุระพะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายฉัตรมงคล ลุนแสง ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายสิรภพ บุญหยวก

๑๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายศุภนิมิต ธิปโชติ

๑๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายสราวุธ สุทาวา

๒๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายคุณากร ต้นกันยา

๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายปราโมทย์ พันธ์วงษ์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายณฐวัฒน์ ดงพอง ๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรคะชา
๒๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงขจีวรรณ ฐานกลางชุ้ย ๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงประติภา เนืองทะบาล

่

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงรมิตา อิมสุดใจ

่

๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงพิมพร ชลอชล

๒๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงกัญญาภัค แก้วขาว

๒๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงสุปวีณ์ ภักดีปญญา

๑๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงนาตยา โทสา

๒๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงกัณตนา โอชารส

๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา ภักดี

๑๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ตุ้มท่าไม้

๑๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงอัญชิสา อาภรณ์

๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงธนภรณ์ คำผาย

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงสุดาณี คนไว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงวราพร โพธิราช ๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพัชราภา หวันธรรมมา

๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงสุลลิตา พรหมจันทร์

๒๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายนฤเบศ มะลิวงศ์

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ดอนบันเทา

๒๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ดวงจันทร์
๒๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายวีรภัทร หาญแท้

๒๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายวโรดม อุ่นแสนสุข ๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายกฤษฎา จิจันดา

๑๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายภาศกร ศรีเชียงสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายสรศักดิ

์

คงประทีป
๑๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ปานโย

๒๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายธีรพงษ์ พินธะ

๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายอภิโชค ลือทองจักร ๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายณัฐพงษ์ พลทอง

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอมรฤทธิ

์

แสนวัง
๑๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงณัฐณิชา นากลาง

๒๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงอลิษา พรมพิมาย

๒๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงพรสววค์ บ่อทอง

๑๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุทธิดา พันธุ

๑๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายธรากร คุนาคม

๑๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายธนพนย์ ใจบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อุตระสัย

๒๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายคุณานนท์ ปสสา ๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายกุลเชษฐ์ หลวงทิพย์

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายวรุตม์ สุหา ๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายสนธยา ชัยชนะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายธีรพงษ์ มากเจริญ

๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายกรวิชญ์ เวฬุวนารักษ์

๑๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายวรฤทธิ

์

ปญญาวงค์ ๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ วงษ์หาจักร

๒๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายพัสกร ยะราไสย

๒๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายอดิศร แสงหาชัย

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายพัชรพล อนันศรี

๓๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายสนธยา ลีกุล

๒๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงญาณิศา ไชยเลศ

๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มักการทำ

๑๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอารียา สอนดงบัง

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงญัชชา ภูมิโสม ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงนาขวัญ ศรีหานิล

๒๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ อัครเทพ

๒๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงนลินทิพย์ ศรีเกตุ ๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงกนกพร พิมดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงธัญภรณ์ กุดแถลง ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงกมลวรรณ คำโชติ

๒๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงวรรณภา หัสถแระดิษฐ ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงอารยา จันทะแสง

๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงศุภนิช สิงห์ลอ ๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงนัดฐา บุญพามา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แถววงศ์

๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกิตติเดช พันธวงศ์ ๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ เมืองวัง

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายสุริยภัทร ไชยเลศ

๒๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายพรพิทักษ์ คนสันต์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๗ เด็กหญิงนัทธมนกาญจน์

คอนคำ
๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงอรัชพร ศรีอุดร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พูนสุข

๒๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายอภิชาต ขันรักษา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงณัฐชา วรรณกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงปาริตา ดวงโทลา

๑๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายนครินทร์ ดีสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายสามชาย สละ

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายศรัทธเนต ไชยเดช

๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายสุภชัย รูปสม

๑๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายจักรี ศรีคงเพชร ๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายรัชภูมิ คำผาย

๒๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายศราวุฒ มุละสีวะ

๒๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายพิพัฒน์ โสวัน ๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายธีรภัทร ฝางนอก

๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายวิทวัส สมตัว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายเจษฎา วงคำจันทร์ ๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายอภิรักษ์ เทพวงค์

๒๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายปริญญา สารีรูป

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายรพีพัฒน์ ม่วงสุราษฎร์ ๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายพงศธร จันทวงศ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงพรสวรรค์ ไชยวาริต

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อดทน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงชลดา ทองผาสุข

๒๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงจิรัชญา โสมาบุตร ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงศุภัทชา หน่อสีดา

๑๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงฐิติยา แก้วบุบผา

๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุพเต

๑๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงพัชรพร อินเสนา

๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงชญานี คำชัยภูมิ

๒๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญสว่าง

๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงศรัทธิยา แทนคุณ

๒๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชัยชนะเลิศ ๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงอภิญญา เสาเหีย

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงอัจฉรา นาสมยนต์ ๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงอภิสรา เภสัชมาลา

๒๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงศิริสุข อาษนาม

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงชนัญธิดา พิมเสน

๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงณัฐนิกา ทองคำขวาง

๒๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายณัฐภัทร เบ้าวรรณ

๑๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายนรินทร์ เรืองประเสริฐ

๑๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายธนโชติ ดีแก้ว

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายสุรพงษ์ เบ็ญจกุล

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ประหยัดทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายเอกริน ปลายเนตร ๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายนฤเบศ อุ่นแสนสุข

๑๒/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายปยวัฒน์ กระพีสัตย์

้

๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ กล้าหาญ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายภานุวัฒน์ สังรวมใจ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายธนัตถ์ นามมีชัย

๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายพีระพล ทองภู

๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายพีรตนย์ แสงทอง

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายศถภกฤษ สาริบูรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายวิทวัส ชมภูโคตร

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงจิราพัชร ศรชัย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงสิริวิมล ภูบังเดือน

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงฐาปนี ชมสีบาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงภานุมาส ทระเสนา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ลาพาศ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงพรเพ็ญ หาพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงศศิวิมล กินรีงาม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสาสี

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอนัญญา แพงศรี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ หน่อสีดา

๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์หาจักร

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงฉัตรนภา ไชยอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงปรียากร สายสิม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงปานทิพย์ คานทอง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงศศิวิมล พาดี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงตวิษา เอกตาแสง

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงกิติยาภรณ์ ปองปด

๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงบุณยวีย์ รางวัลคำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงศรัณต์รัชย์ มาตรา

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายเอกนรินทร์ วงศ์เมืองแก่น

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายบัณฑิตา รังศรี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายปยพงษ์ จันททูล

๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายอนุชา พลหาญ

๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายภูวนัย ศิริเมือง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายชาญณรงค์ โคตา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายธีรวัฒน์ เลิศฤทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายปยวัฒน์ หนองผือ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายอชิตะ แก้วบุบผา

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายเจตนิวัฒน์ บุญแก้ว

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายเตวิช วิเศษศักดิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ ทิพบุพระ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายสุรศักศักดิ

์

พาคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายนนทวัฒน์ บุญเลิศ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนโชติ จันทร์ไพสน

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงปยธิดา พลพรมราช

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงวิลาสินี สินไชย

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงนฤมล จันทร์แดง

๒๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอรปวีณา ผาแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงนพัชรา พ้นบ่อปด

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงธนพร ผ่องปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ กุลชัย

๒๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงกษมา สีหาวงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงอรปรียา ซุยโล้น

๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ ด่านแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงปุณยวีย์ นัดที

๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงไอรดา แก้วสุวรรณ

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธนกร พรหมรักษ์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายสมโชค ชินคำ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายพิจักษณ์ บุญรินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายจิรโชติ ปญญาวงค์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายปยะวัฒน์ มีสุข

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายปยะพงษ์ มีสุข

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายปญชญา เกือปญญา

้

๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวรเวช พันธุ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธันวา สละ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทาสีดำ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายพลวัต พิมพ์วงค์

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายธนพล ขุนมนตรี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธรรมรัตน์ รุจิระจาตุพัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายชินวุฒิ สุวรรโณ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายตรัวัฒนา โพนสีลา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงวิชชุดา เคนไชยวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงนวกร เทพโอชา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงอรรษา คานเพชรทา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงอรพรรณ เพชรดี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงปาริฉัตร เชือฝงชน

้

๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงเมทิณี ช่วยศรี

๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงลลิดา มันสกุล

่

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงพิยดา สิทธิคำ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สุวรรณสนธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงเพ็ญนภาพร ยศทราช

๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงณัฐชา สุทาวา

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงอวัลดา สาธรพันธุ์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายวรวุฒิ ชมพูพาน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ทาสีแสง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ลอย

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายสิทธิชัย ขาวปา

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายกฤษฎา สาริบูรณ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที 138

่

คำเจริญ  

อด ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายชาคริต ไชยเชียงพิณ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายณรงศักดิ

์

วงษ์เชียงเพ็ง
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธนากร วงศ์ภูธร

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายปรเมศ เทพสาร ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายวธัญู ตุ่นลำ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายวสุพล เซียงว่อง

่

๒๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงภัทรวดี คุลีหา ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุภดี

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายปราราเมศร์ กุญชรน้อย

๒๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายวิโรจน์ ผิวซวง

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงลลิตา วงษ์ลา

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ใจสุข ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตา วงษ์ชู ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายพัชรพล วงศ์พรหม ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายภัคพล พรมหา

๑/๒๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายศศิกร ท้าวมะลิ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายวีรเชษฐ์ เกตุผักหวาน

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายณัฐนันท์ เภาโพธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายสรสิทธิ

์

เปาปาเถือน

่

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายกิตติ คันธะระ

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายธเนตรพล ภูผาบาง ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงปณิชา สีดาคำ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายธนบัตร ทองญวน

๓/๑๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายศราวุฒิ วิงวอน ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายชินกร จันแดง

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวรวุฒิ ใจคง

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ คงประไพ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงชาลิสา บางศิลา

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงฐิติยาพร โสดาวิชิต

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงบุตรธิดา สุระพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงพิมพ์พัดชา สุระพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสุพิชญา พิลาหลวง

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงอนิตา แก้วลาศรี

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงนรินพร หว้านเครือ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงอชิรญาณ์ สุระพันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงนิรามัย ประทุมชัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงไพรลิน สีสิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ ม่านสนิท

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายวาคิม ด่านระหาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายอนุพงษ์ สีนันทะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายอนุวัฒน์ เมืองขวา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายนราศักดิ

์

ภูนามมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายรัตนากร พิลาหลวง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์บุตร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๓ เด็กชายกฤษฏานุวัฒน์
บุตรสิริ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ด่านระหาร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงจรัญญา ไผ่ปอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุนิสา อุภัยพรม

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงชนิตา บัวดัง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายวุฒิชัย กองทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายกฤติการ สีหานาม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลีงอย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายปฎิพัทธ์ ไชยวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายปฎิภาณ ไชยวรรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายญาณวัฒน์ แก้วกัลยา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายยศพล แสนอิน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายยศพร แสนอิน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายวัชรพงษ์ บัวทอง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายอภิโชค สอนทะเดช

๒๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายสรยุทธิ

์

โคตรเพชร
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายชัชนนทร์ รอบรู้

๐๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายปฏิภาณ แสงห้วยไพร

๐๘/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปยะธิดา รุนสำราญ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงยุคลพร คำสมาน

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงจิตรา เครือโชติ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงปญญาพร โอชารส

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณสิงห์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายศศิกานต์ อนันเอือ

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายธนพัฒน์ แสนเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายรวิน แก้วอุดม

๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายณัฐภูมิ ยางขัน

๑๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงบุษกร นันทะสอน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงธนิดา ยางคำ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงพรปวีณ์ ภักดีศรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร ยางทรัพย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงวริศรา คงชะเวท

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงวริศา คงชะเวท

๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แก้วเชียงหวาง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงมีนา เหล่าผง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายปราชญ์ ชาวยศ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายฉัตรชัย เขียวสี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายธีรภัทร โคอินทร์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายฤทธิฐิเดช

์

พังน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงอัจฉราพร เวียงอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงจารุวรรณ กลินทุ่ง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงธัญลักษ์ บัวปด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายรติพงษ์ ยางสุด

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายวีรเทพ แสนบุญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายระพีพัฒน์ เหล่าปอม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายศุภสันท์ เหล่าจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายคมกฤต แสวงชอบ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร สืบเสาะ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายทินกร ทาดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายกิตวัฒน์ ทองสุมาต

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายนรานันทน์ สร้อยกุดเรือ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีวิเศษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายจิรพันธุ์ คำโฮง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงจินต์ศุจี แพนชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงจิรนันท์ คนงาม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงชนิตา โกสีลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงจันทร์ธิดา บัวสิงห์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงทิพย์นที เทียบอัน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงวริศรา อินทรีย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายไววิทย์ งอกบุ่งคล้า

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายสุชัยยา นามคนธี

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ยางพล

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายอาทิตย์ เพราะไธสงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายวา คำโฮง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงสุพัชสร ประเสริฐแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงอริสา ยางสุด

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายธนากร เพียผือ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รักษาคุณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายจักรพรรณ์ สุขเสริม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายพงศธร พงษ์รัก

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายกฤตนัย กำจัดภัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายกฤตฤทธิ

์

บุตรด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายโกมินทร์ สิงหาพรม

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายธนพร รอดชมภู

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายพชร เลิศฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายปญญา ทะวะรุ่งเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายวีระวัฒน์ สุขประเสริฐ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายภัทรธร ธาตุไพบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายรัชพล งามวัง

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ เกษราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายพีรวิชญ์ โคตรโมลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายจักรภพ โคตรโมลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายไตรทิพย์ ก้อนคำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงวนิดา ช่วยหาญ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้ววันนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงบัวตอง เพ็ญสุวรรณ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายอดิศร ปงคะบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงจินณรี พัลวัลย์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายปฏิภาณ อินทสร

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายชนินทร์ โกสิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายชาญณรงค์ มะนุตะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายแสงสุรีย์ โสระบุตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายอภิเชษฐ์ พวงพี

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงพัดศร สีหาวงษ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ปองพาล

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงเบญจมาศ บุญตาทิพย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงจิตรกัญญา แสงสร

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายอนุชิต ไชยหงษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายกิตติภพ เหล่าผา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายกาจพล บุญเนาว์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายสุภนัย แก้วเปยก

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายภูริพัตร์ ชูติรัมย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายเจษฎา ปองพาล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายจักรี กาทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายสัญญา ห่อศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายขณิต แสงสร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายเทียนชัย จันอยู่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธีระภัทร์ ธรรมสีหา

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงศรัณย์พร สิทธิกรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงสุจีรา ตุ้มสูงเนิน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงลักษณาภา รืนคู่

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงอรดี โคตรโมลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงธันย์ชนก ปองพาล

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงชนาภา เหมุทัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงพรฑิตา เหล็กกล้า

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงนนิมล สะอาด

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงชนาภัทร เหมุทัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอรปรียา ศิริภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงศศิธร โอแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงกนกพร แก้วพู

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงชญาณี งามโฉม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงเสาวภา ยนวิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายณัฐกร โพนทุ้ย

๒๐/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายพิทักษ์ ช่างถม

๐๒/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายรัฐชานนท์ นันทะแสง

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงราชันย์ จันทร์โท

๐๙/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงสิปปกร เครืองจันทร์

่

๒๒/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอดิสร ขันซ้อน

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงปพิชญา พาภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงปวีณา พาภักดี

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายเจษฎา ทัดสิทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายพิชิตพล หนักแน่น

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายอนุวัฒน์ สุวรรณจักร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายอิศรพงศ์ เอียมม่วง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายสุทิน มุริกา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายภูวนาจ ร่วมสำโรง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายนวมินทร์ อัฐสุวรรณ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงธันย์ชนก แจ่มใสดี

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงธิดาร์พร เหล็กพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์รัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทะพิมพ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายทินกร ภูกูล

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายธวัชชัย พลเสนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายนราธาน ศรีขยัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายอภิชัย หาระคุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ แสนศรีคำม้วน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงธิติมา แก้วมูลสุข

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงนิตยา พันหนองโพน

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร สีแสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายเจษฎา วรราช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงกนกพร หลวงแพ่ง

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี กดนอก

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายฐานันดร พลดอน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๖
นายณัฐวัฒน์ ศรีวิเศษ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๗
นางสาวรัตติกาล โคตรศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๘
นางสาวธยานี โคตรวงศ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๐๙
นางสาวพรพิมล สีหามาลา

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๐
นางสาวสุรีมาศ ศรีธรรมบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายจิรศักดิ

์

สิมมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายทศพร ใหญ่ลำ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายชินวัฒน์ หล้าสา

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายอนุชา เกษสุภะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงศดานันท์ โสดากุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงศศิกานต์ สุวรรณโชติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

นาตา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายคณินทร์ นิตย์เกาะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายเอกราช ชนชิด

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายธนกร ไชโยกุล

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอธิป เอกตาแสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายทีฆเดช มุงคุณคำชาว

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ เวียงอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายณัฐพล โมดำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายปารมี สุระเสนา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายเอกพล น้อยเกิดมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายชาคริต โสธิฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายปยวัตร ยศทะแสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายนรากร นราเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายสุรเดช แสนภูวา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

จูมกระโทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายยุทธการ พันธุ์โยศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายชานน เถือนกลาง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายบุริศร์ คำกอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายวัชรพล ผิวดำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายลัทธพล บูชาติวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงวรนุช ตาลเอียม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงศิริวรรณ มฤกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงนฤมล มีเดช

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงชณานันท์ บุตรดาหา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกรรธิมา ทองแสนคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงสุธีรา กัวสิทธิ

้ ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ พาดี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีเรือง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปวีณา ปดสามา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงเพชรลดา คุณบัวลา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุทิดา งาคม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงนุชจรีย์ เมฆไธสงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงเกตน์นิภา เอกตาแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงชลธิชา ไชยสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงภรณ์นภา ละเอียด

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงพัชราภา วงอินตา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงคริสติน รัตสุ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายชวิน ฤทธิมหา

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายจิรพัฒน์ พลเยียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายกฤษฎา ธิวะโต

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายอนิวัตติ

์

สุขรมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเจษฎา จันยุพา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายจิรทีปต์ เมืองรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงจันจิรา เดชศรีดา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงกรณิกา วัฒยา

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงนันทกาล จันน้อย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงพรนภา ปุราโส

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงอนงค์นุช หล้าศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงเกศริน เกษแก้ว

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงสุจิตรา พิชนชม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงปาจรีย์ กาละนิโย

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา นาชัยเริม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงวรัชยา ทองมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพรยมล ทรงสังขาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๒
นางสาววารุณี คำโส

๓๐/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายธนวัฒน์ หงษ์คำส่าง

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายธนวัฒน์ วงกันยา

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงวรันธร สุขเกษม

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงลัดดาวัล ครัวอุไร

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงนำฝน พันภิลา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงศิริภัสสร ศิริโม้

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายสิรวิชญ์ สืบมา

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายธนหฤติ ชัยคำจันทร์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายอนุชิต พิมมหา

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธนพงษ์ เพ็งระแก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายธวัชชัย อังเทพ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงนำอ้อย เสเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงชุติมา ทองแม้น

๒๐/๒๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายวันชัย พูนแสนโคตร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายธีรภัทร นัยนิจ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายภานุเดช เวียงนนท์

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายจิรภัทร สืบมา

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงนภัสสร สีขะปดสา

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงขวัญจิรา ไชยมาตร

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสวรรค์

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงดวงฤดี อังเทพ

๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๔
นายณัฐวุฒิ บุญสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๕
นายอนุชา ถำวาป

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายนันธวุฒิ งามศรีทา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายศักดิวิบูลย์

์

บุดดีจีน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายพันธวัช โกทา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายอนุชา โคตรชา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สนธิสัมพันธ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงพรวิภา รวมอาษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงชมภูนุช วงศ์สละ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวรรณิภา มีความสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงจีระนันท์ ชุมผาง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงเวธกา สุวรรณศรี

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุจิวรรณ ศรีจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๗
นายประจักษ์สิทธิ

์

ศรีจุมพล
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๘
นางสาวรุ่งตะวัน จันทร์วงษ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๐๙
นางสาวกันทิมา หงส์ชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๐
นางสาวสุนิตรา วงษ์ทาสี

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๑
นางสาวปวริศา วัยวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๒
นายคณิศร เสสา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๓
นายณัฐพล นามหิงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๔
นางสาวดวงธิดา ชือตรง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๕
นางสาวชวนชม สีเสน

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๖
นางสาวกาญจนา ศรีเคนา

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๗
นางสาวกิงฟา

่

พิมสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๘
นางสาวรัฐสุดา จอมทอง

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๑๙
นางสาววรรณิสา พลนามอินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๐
นางสาววราพร มะโนรินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๑
นางสาวคัทธญา พานะเรียง

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๒
นางสาวภารวี แก้วดวงดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๓
นางสาวรัชนีกร ทัพอุทัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๔
นายพลากร คำครม์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๕
นายสุภัค รัตนวัน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๖
นายอัคคเดช โภคา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๗
นายสุรยะ หงษาน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๘
นายจักรกฤษ ศรีสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๒๙
นายเจริญ อินทรกำแหง

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๐
นายจิราภรณ์ ภูนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๑
นางสาววิภาดา แสนเขือน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๒
นางสาวสุพัตรา ตางจงราช

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๓
นางสาวจีรนันท์ จำป

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๔
นางสาวกลย์สุดา โมทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๕
นางสาวอรอุมา ต้นพุฒ

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๖
นางสาวกัลญา ชมภูเพชร

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๗
นางสาวอรวรรณ พันแดง

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๘
นางสาวภาพิมล จำปาบุรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๓๙
นางสาวสุพัตรา จำรัสกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๐
นางสาวพนิดา วิบูลกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๑
นางสาวจุฑาพร เกิดศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๒
นางสาวอลิสา อาจดวงดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๓
นางสาวอภิญญา นาถาดทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๔
นางสาวการะเกตุ มูลลี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๕
นางสาวพิชดา แสนลือ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

คัมภีร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายวีรภัทร ด่างตาดทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายสิทธิชัย ผาแก้ว

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายอรรถพงศ์ ประเสริฐแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายอดิศร สะสิกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ จันทพงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงกิตติกานต์ ทองวิวัฒน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงนันทวรรณ เกษมกิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงอริสรา โม้งประนิต

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ หลวงนา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงชณัฐฐา หมืนพรม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงปนนภา โคตรวงค์ทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงพิชชาพร วงทาษี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงปณฑิตา ไพจัตุรัส

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ไกรตรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงตะวันฉาย แสนโคตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงกุสุมาลย์ พันธุ์กาฬสินธุ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ ตะนุพิษ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายธีรพัฒน์ แสนทวีสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายอธิวัฒน์ วัตรโศก

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงพัชรินทร์ ส่งเสริม

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุภารัตน์ แก้วศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงเมฐิตา ชืนอำพันธ์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงพัณณิตา วงศ์สุริยา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี จันทะพงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงณัฐพร แสนทิพย์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงศรวณีย์ ปานทอง

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงดวงกมล พานาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงมันทนา ชะชิกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงเพชรา อักษร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงปยะนุช ปตะโน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงจิรนันท์ สิงคำวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จุมพล

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงอุทุพร พิมโสดา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงศิรินภา วงษ์หาแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงพรชิตา วงษ์ทาสี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงสุภาพร พานสุวรรณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุดชาขน

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงภัทรธิดา บาทชารี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงนาริสา เกิดพยัคฆ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิบุศย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายภิภพภัทร สีแดง

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอยุศักดิ

์

เสมาทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายธนากร ไชยหนองเข้

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายศรีวิไล ยอดใบ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอดิสรณ์ พิมพ์สุวรรณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงปานตะวัน คงษา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงกมลชนก บำรุงภักดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงมุธิตา ประโม

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงปยธิดา รักษาเมือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงภาราดา ภูปองนา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงกชนน วังอ่อน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา ปททุม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ข้อจักร

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงกรพิณ ชานันโท

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายศักดิรินทร์

์

ขชางสะอาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์เครือสอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายรัชกรณ์ กองหล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงสุธาริณี พลวาป

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงวรัญญา ฝอดสูงเนิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายจิรภัทร ไทรสงวน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายจิรพนธ์ ไทรสงวน

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายธวัชชัย สาโร

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๑๙๙

้
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อด ๔๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายพีรวัส ศรีไชโยรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายอิทธิกร ศรีกร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายทวีชัย บุญญาพิทักษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายธราธร บุตตะโยธี

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายธนากร กล้าหาญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายกฤษฎา จินดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายธนพล จันทรเสนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายเดชาวัต คงเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายเดโชชัย คงเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายธนาดล พลวาป

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงไอรดา บาทชารี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงจราภรณ์ คำยก

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงนพรัตน์ ทองก่อ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงสุนันทา กุลาพัง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นาเสนา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ร่วมสำลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงชนากานต์ นามณีชม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กชายอธิวัฒน์ ยาตุนุเคราะห์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายกฤษดา ปญญาวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๒๙
เด็กชายอาทิตย์ พรมประดิษฐ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายมงคล ศิริเลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ แซ่จ่าว

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงชฎาภรณ์ พละกุล

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงชลธิชา อาจแสง

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงนรินทร์ธร แสนหาญ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงวรัญญา แก้ววิไล

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงสุภารัตน์ คำเฮือง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๗
เด็กหญิงนันทิดา ภูสนธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา แคนจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงวนิดา คุณอนันต์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายอิศราณุวัฒน์ ทบสน

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายธีรภัทร สุขภิบาล

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายศุภชัย เดชกุมาร

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงเนตรลดา พาพิชัย

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายภัทรพงษ์ สุวรรณ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๕ เด็กชายเพชรพระยารักษ์

มูลตลาด
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๖ นางสาวประภาพรรณ
แสงลี

๒๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๗
นางสาวนาฎลัดดา พิมพรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายอัษฎาวุธ วงษ์คำด้วง

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายวิเชียรชัย พันจะโปะ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายจักรรินทร์ เสสสา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายภควัต ขันตรี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายกอบเงิน คุณธะรักษี

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงประภัสสร แพนสมบัติ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงกัลยาณี บุญหล้า

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงสุนิสา แพนสมบัติ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงปรียาวดี มาวิเศษ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงจิรพนธ์ บุตรคำโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงนริศรา ศิริสุวรรณ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงวิภาพร ปาณะทึก

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงโสรยา สำอางอินทร์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงพรมณี ยังช่วย

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ โคตรศรีกุล

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายชลธาร กลแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๔
เด็กชายธีรวุธ เบ้าหล่อเพชร

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายแสงชัย ใจบุญ

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายธนดล จิตรสุข

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กหญิงปภัทรสร สืบแสน

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร แสงลี

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงดาลิน ปาณะทึก

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงกมลชนก ชูคันหอม

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กหญิงพิชชา อะมะมูล

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงจันทร์ฉาย ฉวิกขุรัมย์

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงพรทิพา วงษ์นคร

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงสุชาดา ภูหาร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายกฤษณธร คมชม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๖
เด็กชายกรพรหม รอดปุย

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุวรรณภักดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กชายอภินันท์ พิมพ์คำไหล

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กชายสุธิชาติ ทองจันทรา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๑
เด็กชายชนจักษุ์ สุนทรสนิท

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๒
เด็กชายสุรชัย น้อยชมพู

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๓
เด็กชายพงศกร พินิจมนตรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายพรหมเพชร ฤทธ์ประสาท

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายชัชเจริญ ช่อจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอครเดช รินอาโปร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายณัฐพล เกตุทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๘
เด็กชายปรีชา โง่นทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายธนชัย นานศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายธาวิน รอดแพง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายกิตติพัทธิ

์

จีนกุ่ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงณัชชา เนตรพรหม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงสาวิตรี ศิริเกษ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงสุธิมา ภวภูตานนท์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงอารยา พันเดช

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๖
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บุตตะกุล

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงอาริยา สุดชา

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงนริสรา ฤทธิมหา

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๑๙๙
เด็กหญิงพรไพลิน แพงศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงสุชญา พันธุ์ไผ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ราชหมืนไว

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงณพวรรณ โภคาพาณิชย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงมัลลิกา สุโพธ์โฮง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงพัชราภา ทองคำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงศิริอักษร ผิวอ่อนดี

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงอัจจิมา บุญเต็ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงจารุวรรณ การนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อาลัยรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๐๙
นางสาวโสภิดา ฤทธิศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๐
นางสาวปทมา สุวรรณน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๑
นางสาวขวัญแก้ว แก้วเจริญ

๒๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๒
นายพุทธิรัตน์ ศรีทรัพย์

๐๖/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๓
นายณัฐวุฒิ ยศสงคราม

๒๖/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๔
นายรติพงษ์ คูหานา

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๕
นายวิทยา ลาลด

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๖
นางสาวสุภาพร สุวรรณะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายพัชราพร พรหมราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๘
เด็กชายอนวรรษ ปราณีบุตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๑๙
เด็กชายจีระนันท์ ปานทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายอนุทัย สุวรรณภักดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายพรวิสา สุขศาสตร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงวรัลยา พบอาชา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายณัฐพงษ์ สีทองหลาง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๔
เด็กชายเพ็ญผกา รอดแพง

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายวรายุทธ จันทะศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงอัญชลี มีศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวรรณมิตร

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายณับพล มะเดือปา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายอติเทพ พนาวัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายอัมรินทร์ พรหมราช

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เกลือนสันเทียะ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายภัทรพล สิงห์คราม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ช่วยแสง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายชัยนันท์ ทองเหลือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สมศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายณัฐกานต์ แสนบุญศิริ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายเดชาพล มุงคำภา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๓๙
เด็กชายศุภกิตติ

์

ศรีศิลป
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายมงคล เครือภักดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายเสกสรร ปุผาลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๒
เด็กชายอเนก แสนบุตรดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายประจักษ์ คุณอุ่น

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กชายภูริภัทร มอละสี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายธีรเดช จันทรเสนา

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายธนภูมิ เหล่าพิเดช

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๗
เด็กชายปยะ คะเนเร็ว

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายอุเทน ทำไร่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายภัทร นามแสน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายเอกชัย ไชยแสน

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๑
เด็กหญิงขวัญชนก โพธิสีดา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ทวีเลิศ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงอรปรียา ไมยวรรณ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๔
เด็กหญิงนภัสสร ศรีโคตร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๕
เด็กหญิงนวลจันทร์ ทาสะโก

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงพิไลพร เทียบศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงวิยะดา พาวินิจ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงอภิญญา เสถียรเขต

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงพิมพ์พา ศรีโคตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงรุจิราภา ธรรมโรง

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายเจริญทรัพย์ โคกรสมุทร ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๒
เด็กหญิงพีรญา จันประทัด ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๓
เด็กหญิงอนัญญา วิชัยโย

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กชายรัตนชาติ สุภาวอ

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ วงศ์เสนา

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๖
เด็กชายพีระพัฒน์ สุขพะสี

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๗
เด็กชายธีรภัทร์ เก้าศักดา

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กชายธนุเดช สรวงศิริ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายธเนศพล สมสร้อย

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายยอดชาย จันทร์เฟยฟาน

๓๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุตรโยธี

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา ราชสีห์

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงวิภาวนี ชาญนรา

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงนรมน ช่างปรุง ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงพลอยชมพู โพธิเชียงราด

์

๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงปพัชฌา ศรีอุ้ย ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงธัญยพร คำแสนโคตร ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงปวริศา จันทาพูน

๒๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงจิตรลดา ศิริภักดิ

์

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงวิราภรณ์ คำแพงตา

๒๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงชนิษฐา เมืองแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายณัฐชวิทย์ เทียงตรง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กชายภิรมพรย์ คำแพงตา ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ ธรรมประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงธนัญญา จันทะวงค์

๓๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๖
เด็กชายมานิต ผูกพัน

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายอัครเดช บรรเทิงสุข

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายเศรษฐพงค์ วงศ์สนิท

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงฐิติพร ฤทธิพรม ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายธวัชชัย รอดบุญมา

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายปวิชญ์ ดีสุวรรณ

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงพรธีรา ทิมแท้

๒๗/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายสุณัฐพล สุขเกษม

๓๐/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายกฤษนัยต์ แน่นอุดร

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายพิเชษฐ์ โยวะศรี

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายณัฐดนัย คำดี ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายพงศธร ละครชัย ๖/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายณัฐวัตร ขันทะแพทย์

๑๔/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา พันสวัสดิ

์

๒๘/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงสุภัสสรา บุดดีหัส

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงกัลยา คณาจันทร์

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงวาสิตา บรรเทิงสุข

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายชราเทพ ยมหล้า

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายธีรภัทร บัณฑิตย์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงรัฐษฏาพร บุญพา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงสรีรันต์ บำรุงภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายจิรภัทร จันทยุทธ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงวนัญญา เทือกตาทอง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายก้องภพ อินทวิเศษ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นายก้องภพ จุมพิรา ๘/๗/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายรุ่งเรืองจิต อินธิเสน

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายภูมิรัตน์ หีบแก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายธีระเดช วังภูมิใหญ่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายธีรยุทธ วิเศษศิลป

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายอุทัยศาล คำมีภักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายอัษฎา แน่นอุดร

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ทาริวิก

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายจักรภพ บำรุงภักดี

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายพงษกร บำรุงภักดี

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายกิตตินันท์ นาจารย์

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๑
เด็กหญิงดวงภรณ์ เบิกบานดี

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงภัททรา ลาวะดี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ ปาระตี

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๔
เด็กหญิงนิราวรรณ นามกุล

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายภูบดินทร์ บำรุงภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายปติศักดิ

์

คำสุย

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ อิมเสถียร

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๘
เด็กชายรัฐกรณ์ พรวาป

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๒๙
เด็กชายศิรายุ แสงแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายธนพนธ์ วังภูมิใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๑
เด็กหญิงธารวิมล แพชัยภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นครลำ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงจิระนันท์ เหมะธุลิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงศิริพร วาธิคุณ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงธนัสชา นิจประทุม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายนนธวัช วราศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายธีระพงษ์ กรรณลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายณภ้ทร จอมอินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายโภคิน ช่วงวารินทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงวริยา อังกาบ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๑
เด็กชายกรสกุลศักดิ

์

ชัยชาญพันธ์ ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายธนวรรธน์ จิตรโสภา ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ โสนางาม

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๔
เด็กชายจักริน หลวงจันทร์ ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงมัลลิกา บุญพา

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงมนต์นภา คงประเสริฐ

๒๘/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงนันฑิมา สีกะแจะ

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงรวิสรา แสงโหมด

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายพิทูร พันธ์ใหญ่

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวขนิษฐา พิมพ์ภูคำ

๑๐/๓/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายก้องภพ อุปถัมภ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายทิตินัย ศรีวงษา

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงนฤมล คงประเสริฐ

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงภคมน คิดนุนาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงประกายดาว ชาวประมง ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงกฤตยชณ์ แสงแก้ว ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ศิริภักดิ

์

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงจิดาภา สีกะแจะ

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายอนุชา กุลาพัง

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๐
นางสาวประวินา พรมศรีจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ปาตัน

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายธนาธิป เจียรวาป

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงศุกรรณิการ์ ทมถา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงดี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายนำศักดิ

์

สุวรรณะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รามโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายณัฐกรณ์ พรจำศีล

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายเดชา เลิศชนบท

๒๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายพงคภัค ขันธวิชัย

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายศุภกิจ จำปา ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายกมลเพชร สุริยกมล

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงสุริสา คำแสนกุล ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายณัฐดนัย อินธิรส ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายณัฐพงศ์ โคตรสมุทร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายปญญา ประสาริตะ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายจีรภัทร น้อยดัด ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงนำทิพย์ เย็นดี

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงกรม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงภูริชญา แจ่มใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงณัฐชา อุทัยเลียง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา คำจันโท

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงกฤตพร บุราณรมย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงลักษมี ธรรมรักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ สมสังข์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงจิรภิญญา เปยงสันเทียะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ คามจังหาร

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ อธิตัง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กหญิงพิยดา พุทธฤราช

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงปาลิตา หังษาบุตร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เมืองมัจฉา

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงบุษบา บุญมี

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงกชพร บุราณรมย์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงวันณวรีย์ แสงสว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)

อรุณธรรมรังษี  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กชายคฑาวุธ อุตรรินทร์

๒๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ ภูทองโน

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายวุฒิธรณ์ คาชนม์

๒๗/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายปารามาศ แก้วสำราญ

๑๘/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายรัฐภูมิ พรบุรี ๕/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงชลลิดา สนันเอือ

่ ้

๒๒/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงพรพิมล โคตรเสนา

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายปฏิภาณ สมพาล

๒๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายภานุ เจริญผล

๑๖/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายเชิดเกียรติ จิตจำรุญ ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ แอดชัยภูมิ

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายธีรวุฒิ โสภาศรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธวัชชัย อยู่คำ

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายจักรกฤษ คณะวาป

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายโชคชัย ชินเกต ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงธนพร วงศ์ตาแสง

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงมุฑิตา อินทร์เรืองศรี

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงอรจิตร ทัศนิยม

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงพัชรดา วงษ์ศรี

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงวิรันญา ลาดละคร

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงศ์ประยูร ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๔
นางสาวสุคนธ์ พรไตรรัตน์

๓๐/๑๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายศักดิชัย

์

เคษรักษา
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายธเนศ ภูรับดวง

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายธันวา รัฐพิมาย

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กชายคมไผ่ รัฐพิมาย

๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงวิรดา หาฉวี

๑๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงพรรณิกา เก่งกล้า

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ร่องบุตสี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร ชัยพร  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายณัฐพงศ์ เสนาจันทร์

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายทินภัทร ราชาแสง

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายธีรพล ศิริเมล์ ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๑ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายพรนิวัฒน์ ฝายแก้ว ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายพรอนันต์ ช่างถม ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายมงคลสิริ ไชยคำ ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายรพีภัทร บุตรวิเศษ

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายศุภกฤต ชนไพร

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายอภิวัฒน์ วิเศษวุฒิ

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยุตาวัน ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงเจศร ต้นกันยา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนศรีชัย ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงนรินยา แก้วจรูญ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงพิมพิมล แก้วสีชาว

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงเมลิณี แก้วบุญมา

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงวิรดา พรมสีแก้ว

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงศิรินยา โพธิกลาง

์

๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงอัจจิรา ตางจงราช

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงอินทิรา สามพัฒน์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงอนัญญา พาโนนพิมพ์

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงนารีรัตน์ แปลเพ็ง

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายเอกวิญญ์ เศษวิใส ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายศาตนันท์ สุวรรณเจริญ

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ สามนาต

๑๗/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ใต้

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เย็นไธสงค์ ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงศิโรรัตน์ เครือเขือนเพชร

่

๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงพิชญาภา สีคามเม

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงกชพร โคตรชัย

๒๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงปริญา บัวใหญ่รักษา

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงภัทรภร แพงโน

๒๒/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายพัชรพล เวียงแก้ว

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายธาวิน จิตตรักษ์

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายดนุสรณ์ พิลาหา

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กชายธนภัทร สีคามเม ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กชายทศพร เขียนพร้อม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สาอุด

๑๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายภาคิน พาลศรี

๒๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๒ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธรรมนูญ ฐิตะสุด

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายอภิญญวัฒน์ วุฒา

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงธนาภา แฝงทรัพย์

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงกมลชนก วงคำศักดิ

์

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กหญิงวรลักษณ์ ศิลาทิพย์

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงสิรินดา พรมแพง

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงสุธิดา เวียงแก้ว

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงอินทิรา จันมา

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงอาภัสรา หลงสิม

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงศศิธร วรรณหอม ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงจันทราภา กรคร ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงเทวธิดา นามบุดดี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงบุษยาพร บัวทิน ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงสุคนทวา ตะวัน ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงสุภัสสร ดออนมงคล

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงสรัลยนุช เพ็ญสุริยะ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ มิงพิจารย์

่

๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ทาสีหล้า

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายนันทกร สุวรรณคุณ

๒๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงกวินนาฏ กุลแก้ว

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายนนทกร บุดดินดา ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายวัชรภรณ์ โภคา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายฉัตรชัย บุญชัน

้

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงแก้วตา มาตย์มี ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายณรัตน์ ไชยสงค์

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายธีรวัฒน์ เวียงสมุทร

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายภาคิน จันผิว ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงหัทยา อัญธปญญา

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ คำรวม ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายณัฐวุมิ

ฤทธิประสิทธิเวช

์

๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายนัฐพล บรรจงปรุ

๑๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายจักรกฤษณ์ พันธ์ชัย ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงจิตรานุช เลทวงศ์

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงนพรัตน์ อาจเจริญ

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงอัมพา พิราหา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๓ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กชายพงษ์พัฒน์ หัดโนนตุ่น

๑๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๖
นายธนยง ศรีแดงน้อย

๑๔/๓/๒๕๐๓
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายธนพล มโนรินทร์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายธีรภัทร ภักดีราช

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายอิทธิพล อังคะพนมไพร

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายพัชรพล พละแสน ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงพันพิสา บุญยังคิด

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงแคทรียา ยศธะแสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายปยะ คำสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายภูตะวัน เหลาอินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายกฤตินพิศิษฐ์ เมตตา

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายญาณกร ชัยสนิท

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงวรรษมล สีเสนา

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายวงศกร ยางนอก ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายวสุพล จันทร์สว่าง

๑๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายสิทธิโชค รักษา

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายพลากร ศีโท

๑๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายกีรติ สามารถ

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายยศกร อรรคชีพ ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วจันทร์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงปนัดดา ในอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา ยศธะแสน ๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงอชัญญา ยศธะแสน

๑๑/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กชายรณกร โกสุมภ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายปฏิภาณ ขามกุล ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายธีรเมธ ประยงค์ขำ ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายมินธดา บัวบาน ๕/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายอัทธพล วานิชชัง ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ปราณี

๑๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงกมลชนก ขอดเมชัย

๖/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ สิทธิจันทร์

๒๘/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงนันทิตา เหลือวิชา

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงนันธิญา โสภากุล

๒๕/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศิริโยธา

๒๑/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สุดแสง ๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๔ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายพุทธจักร แจ่มจิตร

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายหัสดิน ศรีสุโคตร

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายยุทธศิลป ศรีสุโคตร

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายพันธมิตร วงศ์วัฒนา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กชายธนธัช ทองอุทัยศิริ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กชายธนเดช ขำน้อย ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายนพรัตน์ วิมุตศรี

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงพลอยวรีย์ ยงลา

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงจิราเจต ลากุล ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงเพชรปาณี อุตอามาตร์

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฝายชาวนา ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงชนากานต์ เทศนา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์โตทอง ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมรูป ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงปวีณา เรียนพิษ

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายธีรภัทร อุรัญ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายปฏิภาณ ไชยพรม ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายนิพิฐพน์ วิระกิจ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กชายศุภชัย สง่าแสงดาว

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กชายราเมศวร์ มะลี

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายกฤตพงษ์ ฮาดดา

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายรุ่งรดิศ กิงไผ่กลาง

่

๒๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายธีรชัย ขำผา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายยงยุทธ บุญหล้า

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงอภิญญา นาบับ

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงรติมา ขันมา ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงอทิตยา แสนทวีสุข

๑๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงมาฆบูชา บุตรศรีชา

๒๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงชลลดา ใคร่ภูเขียว

๒๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงนัธนรินทร์ อินวิชัย

๑๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงรุจิรดา กนกมณี

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงกิตติยา จำปาแก้ว ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายธนพัฒน์ เกิดติง

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายภูมิพัฒน์ วิเศษวุธ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายวินัย หอมกลิน

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีทอง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ

วัดประเสริฐทรงธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายอนุชา จันศรีรัตน

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงณัฐติญา จันสอน

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์ขอนแก่น

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงอาริสา อินทร์กลาง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงวิราพร ภูแหวน

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงสุนิชา แสงหิม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงสุพิตา สารศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ แก่นโกมล

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ

วัดประเสริฐทรงธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายณัฎฐากร สาธาระณะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงนำฝน กระรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงเกศรา มัธยมมาก

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงชลธิชา คำคูณ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

พาคาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงศิริกานต์ ปาละทา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงจีรนันท์ แสนแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ

วัดประเสริฐทรงธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายอภิชาติ งามกระโทก

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายจิรายุ พงพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงขนิษฐา พิมพ์ขวา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายพชรพล บุญสงค์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายศิลปศรุต ลีเจริญ

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายพัฒพงษ์ วงค์คำคูณ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายเพ็ชร์ชรัตน์ สองเมือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ขจรมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายโชคชัย แคว้นเขาเม็ง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายรติ สมไชยา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงพัชราพร ทวีแปลง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงชลนิชา ชาวดง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงนันทนา หัสสิม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงทินารมภ์ เดชกุมาร

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายวุฒิชัย ดวงสี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายภูมินันท์ โนนทิง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อรัญเวช
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายนวพล จันทร์ดวง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงธิดา บุตรพรม

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายมินถดา เหล่าแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงอาริสา สารีโท

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายกิติกวี จารบับ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงจิตรตรา จารบับ

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงพิภัทราพร เนตรปญจะ

๒๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายรพีภัทร บุญไชยเมือง ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงวรดา ไกยะราช

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงวิภา ศรีหงษ์ทอง

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายวีรพงษ์ ประจันทร์ศรี

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงสุจิตตรา อาจคำพัน

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงอนันญา หารวาป

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสี วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายกฤษกร โรเด

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โมศิลารัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กชายจิรายุ พละแสน

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายจีรวัฒน์ เพียรักษา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายฉัตรพล คำกอง

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายฉัตรมงคล มหิตทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายชนาธิป คำบุรี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายอนันตภูมิ ปดชา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ นาดี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายนพกร พิมพรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายภูริภัทร แก้วอาษา

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กชายศักดิดา

์

สุจริต
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายอัครพล จวงทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ หัตถะปนิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงกฤติยา ทองเฟอง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วดวงชัย

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงชลนิชา โปร่งปลอด

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงณัชชา กันยาทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงนิภาภร อัมลา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงปาริตา พลโสดา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กหญิงพศิกา ทองคำแดง

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กหญิงพรชิตา วงษ์ละคร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงภาวิณี เสโส

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงภัครมัย แสงบุดดา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กหญิงสายนำ ธงชัย

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กหญิงสิวาพร ทองสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายกรรชัย จวบสุข

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายวชิราวุช คูณสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายอนุรักษ์ ภูมิชัย

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงเอมอร พรมเสนา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายภัทรพล ภูมิเขต

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายณัฐพนธ์ คงชัย

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายวีรศักดิ

์

แดนจันทึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาสิงห์ขันธ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายพีรวัส ทัพสุรีย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทะรส

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กหญิงปยดา บ้านเย็น

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายทรงพล ชินบุบผา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงพิมชนก เหล่าศุภะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงเมธาวี ชมที

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กหญิงกาญจนา บ้านเย็น

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายสุชาติ คะเรืองลำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๓
นายธีรภัทร์ หมายแถมกลาง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีธาตุ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงนำ้หวาน เหล่าสะพาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ มีวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงธัญชนก สีดานุย

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายชุติเทพ สอนทอง

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายธนากร แก้วมหาวงค์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายธราเทพ พงษ์เหล่างิว

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายธีรภัทร พลคร

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายวชิรญาน์ โง่นสุข

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชะนะการี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงอภิสรา ชนะกุล

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายโจนาธาน เบอร์โทตี

้

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ชารีสมบัติ

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงธนภรณ์ ชูคันหอม

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายอลงกร ชำกุล

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชารีสมบัติ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงวรนุช ไชยศาสตร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายอนุภัทร ศิริษา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายอรรถพล บุตษราคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงณัฐนรี วงษาเสน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายสีหราช ศรีจำนงค์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายธีรภัทร แสงกุดเรือ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงยุวดี สวัสดิประภา

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงสุรัมภา หมวดธรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีจันอัด

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายทองเงิน วิญญาสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บำรุงรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วมหาวงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงนัชชา วรศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายธนวัติ กวีกุล

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายธนโชค แก้วดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายยุทธภูมิ ขึงพิมพ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงอริสา พละแสน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายธนากูล แววเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงนิศมา เกตุษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายรัชพล มืดคำบง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายศุกลภัทร ทับทิมแสน

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายธนากร ชมสนัด

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ อนุสี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ฝายอินทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายศุภชัย ชัยแสนทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายธนชัย ดวงจันโชติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายกฤษฎากรณ์ เกือกูล

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายธรรมโชติ ตาถาด่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายปฐวิกรณ์ แดนสีแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงวรัญญา บุตรวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ คนลำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงแก้วมณี มาราษฎร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงศิโรรัตน์ หงษ์ศรีทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายศราวุฒิ ธรรมกัณหา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงมาริษา พลคร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๕ เด็กหญิงกฤษญาภรณ์
รัตนประกร

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำอุดร

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงศิริณฑา สมหวัง

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงรัชนี ศรีจำนงค์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายยสินทร จันทะเกตุ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายวีระชัย แสงจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายกิตติพันธ์ อังคะนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายอุดมศักดิ

์

มาราษฎร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายชาญยุทธ โพธิหล้า

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายธีรโชค มุ่งสวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายอนุชา สุขสา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายจักรกฤษ ชัยโสดา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายมรกต ศิริพร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงธารา ทองมหา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงธารทิพย์ ทองมหา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงเอมอร อุตรา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงปาริชาติ ตังคะนาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายอานนท์ คำนวน

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสุพัตรา พละแสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายสดายุห์ เสมาทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายชัยณรงค์ บุตรเพชร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายยุทธศักดิ

์

กะวีกุล
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงนฤมล ชำกุล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ เกตุษา

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กชายพีรพัฒน์ โคตรปะโค

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายคหบดี ดากงแก้ว

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายวรปรัชญ์ สายเสมา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายพีรวัฒน์ นามวิเศษ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายอาชวิน ทองพูล

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ขันชมภู

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายเสมอเทพ นามวิเศษ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กชายพีระพัฒน์ ภูผู้

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภูบัวเงิน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงทิพปภา กิงมิงแฮ

่ ่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูพวก

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงรวิภา แก้วเวียงกัน

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงณภัทร ขุมทอง

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงปารีณา ถวิลลำ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงฉัตรฑริกา นันทะกุล

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายมัชฌิมา ทองนาคอารักษ์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงนริศรา ต้นกันยา

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงศศิธร สิทธิโสภา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กหญิงศศิวรรณ สิทธิโสภา

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงวนัสนันท์ กองแสน

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายปติพล จันทะรังษี

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายปติภัทร ประภาสะโนบล

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงวรัญญา ปนแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายปยะวัฒน์ วรรณจำป

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายอรรคเดช พรมรักษา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายก้องภพ พรมหนู

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงวณิชยา สีหาทับ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิสีมา

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายอภิเชษฐ โพธิสีมา

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กชายธนารัตน์ ยาวาป

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กชายสุวัฒน์ ศรีท่าไฮ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายศราวุธ กองแสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงจิราธิป ธานี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงกัลยกร โสภิน

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายคีตะวัน ศักดากุล

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายสุริยา วงษ์ไชยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายณัฐพร แสนตะรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายณัฐเขตต์ นามวิเศษ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายพีระวัฒน์ พุฒหล้า

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กชายณัฐศักดิ

์

โสภากุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงเมษยา โพธิแลกุ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา บัวแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายธนพนธ์ แก้วพรมภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายปฏิภาณ ศรีเมืองคุณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายจุลจักร ไวธรรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงเกวลิน วงศ์กันยา

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๑ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายสุรยุทธ อุตสุพานิช

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายปริญญา มนฑานอก

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงพรประภา เปรียมพิมาย

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายชัยโชค นรพัฒน์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงปยะพร สุขใจ

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงจิราภา ทะวาศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริเย็น

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงวรกนก รักตลาด

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ แก้วคำดี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายศิลา กิงแก้ว

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงปวีณา ญาณสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายเจษฎา นะวะคำศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายขันติยา พรหมวงศ์ศา

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายกิตติกาญน์ อุดตะกะ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายปภังกร นาพลเทพ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงจุฑามาศ บาลหาญ

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ บรรณศรี

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงธัญธิญา ดงแสนศรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงนริศรา แก้วดวงตา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงปนแก้ว อินทปญญา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงพลอยนภัส สุ่มมาตย์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงพิริศร วันโพนทอง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงวนิดา วงษ์ขันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ หาสีโน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุภาพร บุญคลำ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงอภิรตา ชัยบุตร

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงอลิน พาลมงคล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงอินทิวา ทวาภพ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงศิริกัลยา สารพิมย์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงนันทิดา ฤทธิมาร

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงวริษา ฟกสุข

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายคาวินดู อนันดา

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายกิตติชัย อุดตะกะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายพรรษกร แหมไธสงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายอนุชา สัตตะโส

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา คำดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีวิชา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงสิริรัตน์ พงษ์สุวรรณ

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงธัญจิรา เจ๊ะสุสา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงอุษา จงทองหลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายธนพล สุโพธินอก

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายนันธวัฒน์ สัตตะโส

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายพีรภัทร สินชัย

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายพัชรพล รอบรู้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงปทุมวัลย์ สังข์แก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงรจนา คุณหมัน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงสุมลฑา ภักดีราช

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายสุทธิพร แก่นคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงนันท์นภัส กระทุ่มขันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงสุวภัทร ขันสมบัติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายเจษฎากร ใจทน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงชลธิชา กุลวงค์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงชนัญธิดา จันทร์อ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญรักษา

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๒๙
นายจักรภัทร แสนโคตร

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายพีรวิชญ์ วรรณจำป

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงวิลาสินี แก่นคำ

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงชนาภา พ่อค้าช้าง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงชนากานต์ คุยบุตร

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กชายอภิสร ค่อมสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายสรนันท์ นันทะแสง

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงนีรชา ทะวาศิริ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงปาลิตา นรากุล

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายธนาวุฒิ ศรีสุข

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ เสริฐสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายฐาภูมิ แพงวาป

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายกีรติ นาขันดี

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ราชาสุข

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงธัญชนก เศษถาวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายณัฐศักดิ

์

นันทะสุธา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๓ / ๑๙๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงธัญญานุช นุประพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายศิรายุ อาสาสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร สองเมือง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงมิณตา บุญราศรี

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กชายกิตติภูมิ สุขใจ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายกิตติธวัช

์

มาละอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายศิวกรณ์ นาครัตน์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา ชัยมีแรง

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายปติกร โสภาคำ

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ แสงเพชร

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงอรพิมล โสภาคำ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายทรรศกร พุทธแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายพัทธนันท์ นะดาบุตร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายธนายุ พรมรักษา

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ นามภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงวริษา สอนสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กชายปฎิมากรณ์ นะวะคำศรี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายศิวกร ชุ่มกระโทก

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงชินานาฏ โคตะมี

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ศิริวัฒน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงกษมาภรณ์ นามมัน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายศุกลวัฒน์ พลประจักษ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายนันท์นภัทร ไชยราช

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายมารุตน์ เสวีวัลลภ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายอนุวัต วีระเสถียร

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายวรากร ดลรัศมี

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงศิณีนาฏ พึงเจริญ

่

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ โพธิศักดิ

์ ์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงอารดา พรมดวงศรี

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงบุษรัตน์ ปวงศิริ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงวราพร แพงวาป

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายณัฐภัทร์ ธรรมรงค์ศรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนทิพย์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โนนเสนา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายนวพรรษ โหมดเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายณัฐยศ ไชยราช

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงชยานันท์ ปตถาวะโร

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายอนุสิทธิ

์

ศรีอุทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายสราวุฒิ แคชัยภูมิ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ร่มวาป
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายเตวิช เศตชฎา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายกิตตินันท์ เหล่าพร

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายภาสกร ผาระกัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงจอมขวัญ วงศ์มาลัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงดวงดาลัด นิกรกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายอริญชัย โพธิปาน

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายภัทรพงษ์ จำป

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายอรรถพล หมืนหาวงศ์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงพิมพ์แพร์ สีส่อง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงสุจิตรา ภูมิโคตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงทิชากร บุตรอินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายธีรพงศ์ วรรณทอง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงวีรนันท์ โสภิณ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงสุทธิดา อุสุพานิช

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงกุศลิน อินทนู

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงกรกนก ทุมวงศ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กหญิงรัตนา ศิริวารินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายทีฆทัศน์ ปญญาใส

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงภัณฑิลา คงการเรียน

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายภูชิชย์ จำป

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายวรากร สุริยจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายพรทวี ขันดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพาทิศ โคตรวงค์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงอริสา พินิจมนตรี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงนภาพร โอสาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงนันทิพร นะวะสิมมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงนันธิยา โพธิสิงห์

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงกัลยา ภูผิวขาว

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา เพชรสว่าง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชยานันท์ ประสงค์สุข

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายธนพล วิบูลย์กุล

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วกันหา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายศุภกร เสนารักษ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายศิลปชัย คำประชม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงบรรณรต ทรดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายพงศธร ใจอ่อน

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายขจรศักดิ

์

คุนาชน
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงอาภัสรา มะโนศิลป

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงปฏิพร ชำนาญกุล

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายภูธเณศ สืบศรี

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกงพาน

วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายณัฐกฤต อนุประดิษฐ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงมัทชุรินทร์ ภักดิวาป

์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กชายนันทิพัฒน์ ศรีกงพาน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายปญญพนต์ ศรีกงพาน

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายสิทธิการ สุวรรณเทพ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ผลาผล

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงทิมาพร ชาติวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีกงพาน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกงพาน

วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงอรจิรา หล้าสา

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกงพาน

วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงจีระนันท์ โภคาพาณิขย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงลลิตา สิงห์รักษ์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ขันทะวิชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงธารินี แช่มชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกงพาน

วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กำลังเลิศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายปณชัย ย่อมแอ่น

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายชัยประสิทธิ

์

เพิมสูงเนิน

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงณัฐวิภา คุณาชน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายภาคิน สิทธิ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงรวิพร ศรีกงพาน

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงธิติมา ชาติวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กหญิงธีรกานต์ คาระมาตย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายก้องภพ ศรีกงพาน

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกงพาน
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง

 

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๘
นายทองพันธ์ แสงโยธา

๒๗/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๔๙
นางประกายแก้ว เครือเขือนเพชร

่

๓/๐๗/๒๕๑๑
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๐
นายยงยุทธ เรืองเพชร

๓๐/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๑
นางโสพิศ เรืองเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๒
นายนิรัตน์ สุวรรณศรี ๒/๐๘/๒๕๒๐ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๓
นางสาวกฤติกาญจน์ แก้วโชติ ๗/๒/๒๕๒๓ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๔
นายสุรชัย จึมมี

่

๒๓/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๕
นางปรียารัตน์ ชัยสงค์

๑๘/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๖
นางยุวดี ผิววงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๗
นางสาวพรทิวา สียาโง

๐๒/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๘
นางธิดารัตน์ ใจขาน

๑๖/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๕๙
นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๐
นายศุภรานนท์ นันภิวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๑
นายสาวิตรี พิมคีรี

๑๘/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๒
นายจักรกริช ภูมิโพธิตาก

์

๐๗/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๓
นายอรรคพล ชาวยศ

๑๔/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๔
ว่าทีร้อยตรีไตรรัตน์

่

เชือกพรม
๑๔/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายชวัลกร คันธี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายธนกร ขันธชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายธนกร ถมยาปริวัตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายธนกฤต ถมยาปริวัตร

๑๘/๐๗/๒๕๕๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายธนศักดิ

์

วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายนัทธพล แก้วสีหา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายพงษ์พันธ์ กันยานาม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายพรนภัส วันอุดม

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายพิชิตพงษ์ เรืองแสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายพีรพล โง่นแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กชายวาคิม นุ่มพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายวุฒฐิวัฒน์ ยศพิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายศุภกร พูดเพราะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาพา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงชฏาภรณ์ ภาวงษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงชลิตา เชิงคล่อง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทราทิพย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงดวงกมล ทิศณุแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กหญิงบุณยาพร บัวของ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงประภาวดี กุลราช

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กหญิงปริยากร อ่อนคำ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงปยณัฐ เจ๊กจันทึก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงภัทธพร จันทรมณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ปนา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงมนัสชนันท์ วันคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงวารีรัตน์ แก้วไชย

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงวิยดา เดชสมบัติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงอนิศรา ทองตัน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายจิราธิวัฒน์ ประทุมรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายวัชรพล โคตรชาลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสรวิศ เรืองศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายวรวุธ อินทะริจ

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กชายชวินธร พาดทองหลาง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายณัฐนันท์ คันธี

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายวิชิตพงษ์ อินอุ่นโชติ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยฮ้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายกิตตินันธ์ เกษาแก้ว

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายณัฐกมล ทิพย์สุวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวิลักษณา กาล้อม

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงวรินทร ภักดี

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงกรรณธิดา ขะทุม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอลิษา บุญแยง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงปนัดดา เพชรอาสา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงดลยา พรไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ทองโชติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงชลธิชา ไชยคำแดง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงปณิตา แก้ววงษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงวีรดา ทันใจ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ หยวกกุล

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงชลธิดา เส็งคำปาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงนำว้า จันทะบาง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงนิลวรรณ พระวิที

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอินทิรา จำปาสิม

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงจิราพร วงษ์สุวรรณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายกวินธรณ์ คำผาง

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายณัชพล ดวงเอก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายธวัชชัย อาจมนตรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายวุฒิชัย ศรีครซ้าย

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

อินทราช
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายสราวุธ ดุจดา

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงกมลชนก สังกลม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงทัศนีย์ ชมภูทีป

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงปานระพี ทองเงิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงศรัณยา เนาศรี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงอริสา ปญญา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายรุจน์รัมพร หัสจันทร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายถิรัวัตร คำวงษา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ ผลทิพย์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงสโรชา สุริยยะวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงวรวรรณ วรรณภักดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายผดุงเดช เพ็งจันทรา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายรัฐภูมิ จันทุมมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงนิรชา ทัศศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงอรปรียา กอมขุนทด

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงชลิดา ช่วยแสง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอนุสรณ์ เรืองแสง

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เวียงวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายปทมราข ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายจีรยุทธ พลไธสงค์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงซอลอา ลิม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงปรียานุช คนสูง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงพิชญ์รดา จันทะพงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงปณิตา คันธี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยวงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายธเนศ โชคคูณ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายจุฑาภัทร ผลบุญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงณัฎฐธิดา หาญสัตย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงจิราวรรณ คำโคน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงวีรินทร์ อินไข

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงรัชนีกร เทียมแก้ว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๙ / ๑๙๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอุมาภรณ์ เหง้าที

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงนันทิยา สอนแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงศศิประภา ปญญาแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายพูลสกาย สันชย

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายอิทธิกร จันทรมณี

๑๘/๑๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายพงศกร สิงนี

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายสิทธิพล วงศ์บ้านขาว

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายนัทพงษ์ วรรณประเสริฐ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายอนิสิทธิ

์

หอมหวน ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กชายธนพนธ์ วันอุดม ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงปุนยาพร มหาพรหม

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายกิตตินันท์ บุ้งแปน

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงเจริญสุข ไทยทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงลภัสรดา โถยอด

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงเจริญสุข ไทยทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงกนกกร กองทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนคำบงเจริญสุข ไทยทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๖๙
แม่ชีรัมภี นวลศรี

๒๔/๔/๒๕๐๗
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๐
แม่ชีปราณี อาษากิจ

๒๗/๓/๒๕๑๑
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๑
อุบาสิการะเบียบ ยุบลพันธ์ ๑/๔/๒๔๙๐ วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๒
นางสาวทิฆัมพร พรหมโสภา

๒๕/๓/๒๕๑๖
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๓
อุบาสิกาธัมมาวตี ฟชเชอร์

๑๒/๔/๒๕๐๗
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายอธิรุตน์ อุดม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายวีรวัฒน์ หุนติราช

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายสถาพร แพงด้วง

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายชาวงวิน ชาลีวรรณ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายสุธีระพัฒน์ พินยุวงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายกรีฑาพล โง่นแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายสุชานันท์ ฆ้องใจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายสุทธิภัทร ทองแดง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายโพธิชัย

์

โชคพิมาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายกฤตกร ดวงประทีป

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายจุฑาภัทร เรืองหอม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายดุษฎี คำดวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายนิพัฒน์ ดวงประทีป

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายสรณ์ชัย กุลเสนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายศักรินทร์ ภูตาพัฒน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงรัชนก ผิวแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๐ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ ศิริแข็ง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงปยะธิดา จันทะบาง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๒ เด็กหญิงภัทรจิราภรณ์
สวัสดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงกุลธิดา กุลโนน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนภาภัทร รัตนะ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายอภิชัย โสดาวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงบัณฑิตา กุลอ่อน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงอรปรียา ยะไวย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนศรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ ต้นเบ้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทร์แสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สาธุพันธ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงกิตติพร เหมือดแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๓ เด็กหญิงจันทนาภรณ์ บุญถิน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงบุษรากร ฤทธิละคร

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงดารภา บุตรีสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงตรีนุชา เบ้าชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ครุฑสร้อย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงสิริลักษณ์ คงดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายศิวกร แสนศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายพันธ์วริศ ด้วงกอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงณิชารีย์ ชนูนันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงมาริสา ศรีนวล

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กชายอนุสรณ์ ฤทธิจรูญ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายธนวิชญ์ สาน้อย

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายธนกร ผาลา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายธนโชติ กองทอง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายสายฟา สาระวงศ์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทะบาง

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายชนะพล เขือนสีอ่อน

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายภานุพงศ์ บุตรเต

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายนิธิกร ปรีดารมย์

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายก้องกิดากร สิงนาค

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายรามเทพ สีงาม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายรัชรพงษ์ นนทะแสง

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายมาโนช คุณขยัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายอัครเดชา เบ้าชัย

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายก้องภพ ทิศลี

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายศิวศักดิ

์

บัวทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายศิวกร บัวทอง

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายวีระภัทร แก้วนบ

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายธิชานนท์ ผาลา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายพิชชากร วงษ์ละคร

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายมานัส คุณขยัน

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงพัชราภา บุญแก้ว

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิตอินทร์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงอนัญญา สามงามยา

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ พิมพาที

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วกำมา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงรรินธร คำจันโท

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กชายฐิรวัฒน์ อุ่นเรือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๒
เด็กหญิงสุริวิภา ษรจันทร์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กชายพิชิต หงวนสมบูรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กชายศรัญู พิมพิศาล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายศิววงศ์ กำศิริวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายสิทธินนท์ ไชยจันหอม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงรุริญา ตุ่ยสีมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรตระพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ ดิงแก้ว

่

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง นีลถาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายเจษฎากร สีวัน

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายทักษ์ดนัย ชุ่มใจ

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายธนโชติ ศรีสักนอก

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มีสาย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายธนวัฒน์ ชาวค้อ

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายพงศกร ผิววงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายพรชัย เรืองประทับ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายสมัคร จันทร์ดวง

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายนิรวิทย์ คำชมภู

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๒ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงเบญญาภา แก้วกงพาน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงสิราวรรณ วงศ์แก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงดวงพร ดอนบันเทา

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิวา ปลังกลาง

่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทิพย์เนตร

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงสุภัสสรา เทพเสน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายเจษฎากร สีวัน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายภัทรพล อินทวัน

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายสุริยา เรียงคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กชายภราดร เนตรเสน

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สมใจ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายปฏิภาณ แก่นเกษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายพิชัย ผุริจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายธนภัทร พานุรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงสุรัตนา ผ่องครบุรี

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงวิภาดา มณีจันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงจิราพัชร์ ทีภักดี

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงปณิตา เรืองมณี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทองไวย์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงกุลจิรา คำภูมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกิตติยา บุญฤทธิเดช

์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงสุภัสสรา พรมมา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงธัญรดา จันดาวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กชายธนพนธ์ วงศ์แก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายนันทพงษ์ บุญน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ไม้แดง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงอภิศรา บุญน้อย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงเมธาวี เปยงงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงศิรารัตน์ ดวงเดช

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงจารวี ผาบหนูดำ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูดิน โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายกฤษดา โพนทอง

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายธนโชติ แสงวิชัย

๒๒/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายพงศ์คณิน อุ่นหล้า

๒๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายปาณัท พาเฮือง

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายศุภกิตติ

์

สุดสาคร
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๓ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายสรรพงษ์ สิงหสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายวัชรินทร์ กาบบัวไข ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายอนันต์ยศ โคตรชมภู

๒๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายอภิวัฒน์ คำแพง ๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงเวทิตา ชำนาญ

๑๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงชุติภา ปะติตัง

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงวรัทยา เกษฎางศรี

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงพนิดา แก่นท้าว

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายกฤษฎา วงษ์ไทย

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ สนิทพจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายมงคลชัย ผิวสว่าง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงแวววรรณ ศรีวิบูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงสิตานันท์ จันทะบาล

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายอธิวัฒน์ ตาลทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายกฤษบดินทร์ คำพิมพ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงกันธีรา ผิวเกิด

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายสุทธิชาติ ทาสี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สีปานแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์คำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายธนากร เพียหอม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายจิรา สีสาลี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ปะนาโก

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงนำทิพย์ แย้มสำเนียง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงนภัสสร มะลิต้น

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา สีหาปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงสุนิชา คาดทาน

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปองเทพ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายภูวเดช มากิ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงปยะนุช ไชยแสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงวชิราภรณ์ น้อยอิว

๋

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงเนตรนภา มงคลศาสตร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายเตชพัฒน์ บุณแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเครือศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงชุลีพร ชำนาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กชายชาญชัย ผมพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายธนัชพล สีหาปญญา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ เฉียบแหลม

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงสุนิตา ปญญาพิมพ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายอธิวัฒน์ สีหาปญญา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายยุทธพงษ์ ไชยแสง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายไกรวิชญ์ นาบำรุง

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายอายุธ บุตรา

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายธนธรณ์ สิงห์วงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ ถินดง

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายณฐพล แวงคำ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายดุสิต เหลาแก้ว

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายอชิตพล โคตรโสภา

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงปทิตตา ศรีสว่าง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงอรปรียา ชัยภูมี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงวรินทร์ดา ทองกร

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงคีตภัทส์ กอแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงจินตนา ไชยศรีดา

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงธนัญญา พันธ์ชัย

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายภาคิน สิงห์วงษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายกฤษณะ ภาไชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายวีระยุทธ บุดดาจันทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายวีรชัย เรือนนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายเมธา สีดาบุญมา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ ไชยฮ้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงปวีณา นิพานันท์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงศิรสิทธิ

์

ขันอ่อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงเมระวี คำวงค์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงศิริพร ภูที ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงพิยดา นวลศรี

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงนบชุลี แวงแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายธวัชชัย จันทโพธิ

์

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายพีระภัทร ธีรพงศ์ธร

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงสโรสิณี รินสรรณ์

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ โทมถา

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายพงศธร แสวงดี ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๕ / ๑๙๙

้
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เลขที
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงดารินทร์ คำสวัสดิ

์

๒๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงจิรัชยา วิยะรัตน์

๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ศรีทนงาม ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงจารุณี อินทะศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงพรชนิตว์ ชาวดร

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายถิรวัฒน์ ขุลีเถาว์

๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กชายไกรวุฒิ สมนามี ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงอารียา ยอดเพชร ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงวรรณิกา คำศรีแก้ว

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านติว

้

โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์สว่าง

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงอรวรา พูดเพราะ

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสงค์

๑๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายฉัตรบุรุษ บุรุษภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงเกศกนก ทองพา

๒๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายศิวกร คงเมือง

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายอธิวัฒน์ หลงน้อย

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กชายสมศักดิ

์

อุดไชยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายภูวนาถ จันทรมณี

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงพรธิตา ปตตานัง

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงพัทศรา เจริญชนม์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงจารุกิตติ

์

กาวี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กชายธีรภัทร กุลนะวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายปฏิพล น้อยทองศรี

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ภูคองทุ่ง

๓๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายภุชภูมิ ฮวดไชย

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายศิวัฒน์ ศรีแก้ว ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายชัชชัย คันธี

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายพลากร กุลนะวงษ์

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายดนุสรณ์ ศรีขาว

๒๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พินิจโชติ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงธนิษฐา คันธี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ สมสาย

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงนุชรีพร ศรีทาพา ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายอนุสรณ์ แก้วชิน

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงภัทรวดี ชาวดร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายปฏิมา ผุดผ่อง

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายพชร พลสิทธิ

์

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายกิตติพงศ์ แย้มเดช ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายภูวไนย พานคำ

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายมฑณศิลป วงศ์คำจันทร์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงลลิตา สมมะนะ

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงนิภาพร ทองสิว

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงชนินาถ ทองขวัญนาค

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงจิดาภา บุตรสี ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แซ่เต็ง
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงธาราทิพย์ วรรณ์เชษฐ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายวรัญู ทิพย์สุวรรณ์

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กชายวิทวัส วานนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๓ เด็กชายภาคภูมิโอเว่น
ผลเหลือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายธนกฤต เลือนบัว

่

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายจิรเมธ ขดเขียว ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายปรวิทย์ แสงสว่าง

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กชายธรรมนาก หัดกระโทก ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงกรวรรณ เพ็งที

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงโสภิตา วงศ์ศรีแก้ว

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงณัฐธิดา คำแก่น

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงริชาต ปนศรีทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงจีรภรณ์ ศรีทนงาม

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงจีรภัทร์ ศรีทนงาม

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงภูริชญา ฮวดไชย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงยุวนาถ ใหม่วงษ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงกุลปริยา เพ็งเคน

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายธีรภัทร ฤทธิบุญ

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา ณ บุตรจอม

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงณัฐมน แก้วมาตย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงลลิตา โคตรชมภู

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายอนุวัฒน์ แพงสี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายอดิศร ไชยฮ้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ผุริจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

นันโท
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายปภังกร แก้วจันทา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายพีฦวิชญ์ สารทอง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงโยษีตา ชัยแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีสวาท

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายกรุณา ภูทอง

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายสุรทิน ทองอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายบวรวิชญ์ บริบูรณ์มังสา

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา ญาติสังกัด

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายธนภัทร คำภา ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายรัฐภูมิ มีชัย

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายจิรเทพ อินทะจำปา

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายภูมิระพี ฤทธิวิเศษ

์

๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กชายภานุวัฒน์ นนทะแสง

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายณัฐพล ประเสริฐวงษา

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายเมฆินทร์ พุงขาว

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายศตวรรษ ชาวดร

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงญาณิศา คงเจียง

้

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงณิชาภัทร พรมโคตร

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงไอริสรา จำปาเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงจุฑาภัทร ศรีทุม ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงพัชรพร ผิวสว่าง ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงศิรประภา ถาแสง

๑๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงพัชรา วังพิมูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงอนุตตรีย์ จำปาสิม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงไปรยา ชาภักดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงอินทร์ทิรา อินปง

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายไพพนา ภูชะธง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายสิทธิเดช คำมิง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายพงศ์ธร แพงศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายภัสสกร ทองหล่อ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายสราวุธ ทองมา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายศราวุธ มะไลย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

ไชยยืน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายอัศม์เดช จุเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงปนมนัส สิงห์วัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๘ / ๑๙๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายธีรวัฒน์ อินกอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายพลวัฒน์ ทองอุดร

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงบวรภัค แก้วราด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

ศรีวิชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายดนัย มีมาก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายธนวัฒน์ นาทา

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายภูวเดช ดุลบดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

แน่นอุดร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายอภินันท์ จันทะลี

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายอมร วิบูลย์อรรถ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายอโณทัย กุลราช

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายบัณฑิต ดุลบดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายวรพิพัฒน์ มะโนรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โตนาค

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำมิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงดา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงพินิตอนงค์ หอมคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงเสาวณีย์ ขะทุม

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงอภิญญา วิยะรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงปรัยญา ฤทธิชัย

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงวิลัยพร ดีดำแดง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายวิศรุต พันพรม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายภัทรพล ทองหล่อ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายวีรพงศ์ บุตรวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายอดุลย์วิทย์ โคตะมา

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายอมรชัย ทองอ่อน

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายวรวุฒิ นาครัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยอยู่
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงเจตสุภา เทินกระโทก

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงณัฐนิชา คำดี

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงธีนิดา หริงแก้ว

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงนำทิพย์ โพธิเสน

์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงพรวลัย คำมะคูณ

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงอัญญาณี สายทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ เจริญชนม์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๙ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงภัคจิรา ศาลางาม

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงอณิมาดา เรียงพรม

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงอินทุอร ดวงอ่อน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายอนุชา ฤทธิศรี

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายโกสินทร์ เนาศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายเจษฏากร ไชยเหนือ

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายโชคชัย จันอุบล

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายจักรรินทร์ เนาศรี

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายเศรษฐพงษ์ ปญญาสาร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายติณณภพ การินทร์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายภัทรพล หงษ์ทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงทิพภาพร ช่างคิด

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงปาลิดา แพงน้อย

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายสุธี สมทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงมัลลิกา ม่วงไหม

๑๐/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงวิชญาพร ไชยภูมี

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงวรัญญา พันไชย

๐๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กชายณัฐดนัย โสดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายเควิน ปญญาวิชัย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายมูหะหมัด เจ๊ะเด็ง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายเมธี บุญดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายศุภกร ไชยคำแดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

พรมกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กชายรัฐภูมิ คันธี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กชายอธิชา พรมพันธ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงปภาวินท์ ชาวดร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงปณิดา ชาวดร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงชาลินี สุทธิแสน

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงเยาวพา ปญญาแสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงจิราพร ขาวนาขา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายณัฐนันท์ สุทธิแสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทิพโตสิงห์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงบวรรัตน์ จุลเทพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชาวดร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชาวดร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายรังศิธร ชาวดร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายสหรัฐ ขันอ่อน

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายสุรเชษฐ์ สอนอินทร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงอมรา เชือกลางใหญ่

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงภัทธิรา ผลพฤติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงนิภาภรณ์ พรมกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงสุทัตตา คันธี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงอริยา ขันสู้

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงวิภาวี ไทยวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงสาริตา บุดดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ศรีราษฎร์บำรุง  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธนโชติ คำเต็ม

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายสุธี สุนิติโส

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายสุภาพ สุนิติโส

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายเทพารักษ์ เพิมชีลอง

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายพิชญางกูร พรมกุล

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายโยธิน ไชยสันติ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายสิปปกร เมืองแพน

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายสุธินันท์ รวมพร

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายจิณณวัตร โวหารา

๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายศุกลวัฒน์ จรัสแสง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายดำรงเกียรติ มะโนนึก

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายพีรภัทร เพชรศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายวัชระ สุจิณพัม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายพงศธร แข็งขัน

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายธนกร เทพจร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงดวงธิดา ปามุทา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงบัณฑิตา สาดแล่น

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กู่แก้ว

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปองดู่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายชญานนท์ คำพิระเกษา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายจิรายุทธ ริวงษา

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๑ เด็กชายกฤษณะบดินทร์

จันทร์เพ็ญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงชมพูนุท ลาชม

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงนภาพร ราชวงษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงอธิติยา เกิดเล็ก

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๑ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงจิตติมา โคตรชมพู

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงเบญจมาศ ปราบพาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงนาตาลี ชลพิทักษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงสุภารมย์ พรมกา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กชายนันทวัฒน์ ลาชม

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายธีระพัฒน์ ทองแกม

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายศุภกร เสนาะเลิศ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กหญิงสิทธิชัย ไชยเสนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กหญิงทิพวรรณ ขวัญรัตน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงวิชญาดา แสงแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายอนุชิต แก้วบำรุง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายธนาดล สุวรรณแสง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายวัฒนา สากุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายตุลา มวยมิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายอนุวัฒน์ บุตรดา

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกอง ศรีสว่างอรุณ  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายพิชัย สุรัตน์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายภูธเนศ กุดแถลง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายรพีภัทร ชาวหลุ่ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายวันฉลอง กุลโคตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กชายทัศน์พล พิลากุล

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายอารัญ เหตุเกตุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายเอกรินทร์ เกิดดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงสุริยงค์ กลึงกลาง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงธัญรดา อันแสน

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงนันทิพร ตาทิพย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงจิราพร นิลทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงพิมพิกา นารีกุล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายปฐมพงษ์ อุตทา

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายทินกร จำปาฉิม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายเดชณรงค์ ทองอุดร

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายณรงค์วิทย์ บุญคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงหนึงฤดี

่

ศรีสมพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงศศิวิมล บุญประกอบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงสุจิรา บุญพงษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงดาราวดี บัวศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงแพรวา จันทร์พูน

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงลัดดา สายสุวรรณ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเตย ศรีสว่างอาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายยศธินันท์ คันธี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กชายอาทิพร กองมณี ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กชายกรวิชญ์ แสนอาวรณ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ ปราบพาล

๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายอนุวัต จำศักดิ

์

๑๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ บุญเลิศ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายอัมรินทร์ ชาวดร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยแสงสี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เชือกลางใหญ่

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายนิธิ ทองโคตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายศุภกฤษณ์ อินธิเดช

๒๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายณัฐพล สุทา

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงภารดา น้อยมณี

๒๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงฐาวรา ศรีชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงจันทริกา บัวศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงอรทัย ฟากิวใส

๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงรัชดา ศรีมงคุณ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงนุชจิรา จันทโพธิ

์

๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงไผ่ทอง แก่นจันทรื ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กชายจริยาวัตร ปราบคนชัว

่

๑๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายธีรพล คำชนะ

๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กชายคนัสวิน สกุลนาวา ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กชายวัฒนา ปราบพาล

๑๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กหญิงกุลธิดา เหมจัตุรัส

๒๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงสุชานัน พรมเทศ

๒๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงไอริณ เพือนฝูง

่

๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กหญิงอัญชลิกา มีลา

๒๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กหญิงกรรณิกา คำแสนผ่อง

๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงกัลยา แก้วหล้า

๒๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายภรันยู หงษ์นาง

๑๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายเอกพงษ์ มีลา

๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายธนบูรณ์ ศรีวงษ์

๒๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงกาญจนา มีลา

๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดีขยัน

๒๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์คำจร

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงจิริธร นามแสน

๑๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงภัทราพร มีลา ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงวนิดา ดวงเทียน

๓๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายพลุตานนท์ กมุททรง

๑๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กชายสิริศักดิ

์

บุดดีคำ ๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีรักษา

๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายภูวดล แข็งขัน

๑๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายเวนิด สายเนตร ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายพัฒนะ บริบูรณ์

๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงอภิญญา น้อยมณี

๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงนิรมล ทันที

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงนวรัตน์ ทันที

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กชายพงศกร ดีมัน

่

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บ่อแตน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายชัยวัฒน์ กองทอง

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริรักษ์

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงศรัณยา คำภูแก้ว

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงชินารมย์ ใจหาญ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๕
เด็กชายปยะ สารีแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงจิราพร ดอกชบา

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพิรดา พานเมือง

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงไพลิน เรืองจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายอธิวัฒน์ กองปาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๐
นางสาวอภิญญา แสวงศรี

๒๙/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๑
นางสาวสิริกร เรืองจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๒
นางสาวภัทรวดี สาขะสิงห์

๒๘/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๓
นายวิเชียร โคตสิมมา

๒๔/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๔
นายณัฐชัย หาญคำแพง

๔/๐๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายทองธการณ์ ดวงบุบผา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายรวิชา เหมะธุลิน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ เสนา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายปฏิภาณ สีวะสม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายจักริน แสงศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงศุภณัฐ ประเวสังข์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงจุรีรัตน์ นันทะมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มาลาแสง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ กุลสุวรรณ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงแพรพิไล ชอบดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงนันทกร สัมมีสี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงวรัญญา มะปรางกำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงดาริน แก้วบุดดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๘
นางมกรพงศ์ ภูนพผา

๒๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๘๙
นางอัมพร คำภูแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๐
นางวรรณา นานาลาภ

๒๒/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๑
นางสาวโชคดี อำไพ

๑๐/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๒
นางสาวศิริขวัญ ไชยสาท

๑๐/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเทพประทาน โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงชนัณชิดา จ่าโนนสูง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนางัว โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงพรมนัส ห่อชือ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงจีรนันท์ กาญจนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงศิรภัสสร โพดาศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางัว โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๗
เด็กชายสงกรานต์ ชานันโท

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายธารินทร์ สองเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงดวงฤดี แข็งฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงกนิษฐา แสงสุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงอริสา ชาวดร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงกฤษณา นันทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๓
นายปชชัยญาณ์ ทานัง

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงธัญรัตน์ บุญกอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงอาริษา ด้วงประเสริฐ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายพัทธพล สองเมือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายนฤนาท ชัยสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายวันชนะ ทิพย์กุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายครรชิต อรรควงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายกชกร ชัยสุนทร

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๑
เด็กชายจักรพันธ์ พิลาศาสตร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงจันรณี สิงทุย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายอรัญ คุ้มบุญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายพีรภัทร ตรีแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๕ / ๑๙๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เดชราช

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กชายทศพร ชาวดร

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายณัชชา คุณปกรณ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงอริษา ศรีลาอาจ

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงพรทิวา พรมวาจา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยวัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงธัญชนก ฤทธิอ้วน

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาล้วน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายจักจิตรทร ศรีวิรัตน์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๔
เด็กหญิงจินตรา แก้วพิลาลม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายวิทยา แสงสุด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ โภคทรัพย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๗
เด็กหญิงสิริกัลยา มันธรรมมา

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงเกสราภรณ์ แสงไชยา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงเขมิกา ชาวดร

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายกำธรชัย จันทาทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายณวพล ชืนตา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายกฤษฎา คำทองเทพ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายไกรวิชญ์ บริบูรณ์มังสา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายอัษฏาวุธ เหง้าแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๕
เด็กชายชนะศักดิ

์

อุ่นแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๖
เด็กชายนฤเบศ ชัยสวัสดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงสุพัตรา แสนมี

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีคำม้วน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงเสาวพิศ สุขสำราญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เสือช้าง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงอรทัย แสนจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงพรกนก พิลาศาสตร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายคามิน ไชยวัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายพงศกร สีดาดาร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงนิษฐา ชัยสุมังค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายวีรพล พงธะวงษ์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายธนโชติ ทิพย์กุล

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายวีรภาพ เมินดี

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายจักรภัทร สวัสดี

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๖ / ๑๙๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงอนันตญา แสงสุด

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ดวงมาลา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายพุทธรักษา อินทนาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ

์

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

แววบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายฤทธิชัย ศรีชัยมูล

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงณัฐนรี ดาหอม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงลักขณา ดาหอม

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงมุธิตา นุพันธ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงธัญญาเรศ ขวัญมงคล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงไปรยา รังกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่าใหญ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ต้นพนม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงศุภสุตา พุ่มพฤกษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ โคตรสณ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กชายศิวะ วิโรจนเพ็ชร

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กชายพีรวัฒน์ ศิริวงษ์

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายอัมรินทร์ ชูเกณ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายธนกร แสนแก้ว

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายชยากร พาพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายชยาพล พาพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายทวีพงษ์ ม่วงสุราษฎร์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงภัทราวดี แสนทวีสุข ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงวิภาวดี หินกอง

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงพัชชา สิงห์ไชย ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กหญิงสุพัตรา ชัยคำ

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กหญิงปยธิดา ภูมิวัน

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงบุษบา ชาลีกุล

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงพรทิพย์ อาทิศตัง

้

๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงณัฐริกา สุทธิโสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงวรรณภา บัวซุย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงอรอุมา บุญเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงธิราดา พันธ์ศรีนาม

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายพันธบัตร สุขประเสริฐ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายเจษฎากร จันทมาตย์

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงวรันยา มักใคร่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงทิฆัมพร วิโรจนเพ็ชร์

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงพรทิพย์ภา ขณะกุล ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงนภัสสร ศิริวงษ์

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ชัยเลิศ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำขุ่นโนนผางาม โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายอดิศร ศรีสุธร

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายแสนดี ตุ้ยกุลนา ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายนนทพัทธ์ ชุมพล ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา สุรพล ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สีหานาถ ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงเบญจมาศ ลำพาย

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงพิราพร อักโข

๑๙/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน สระสม

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กชายวิศวกรณ์ ลัดดา

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายเขษมศักดิ

์

ศรีสะอาด ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายราชประชา หล้าแก้ว ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงบัวชมพู สอนจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงภัทราพร ศรีประเสริฐ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายทนาพร รังกุล

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายสรยุธ จิตมาตย์

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงกุลนิภา โคตตัสสา

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงกุลณัฐ นันทกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงใหม่ อินทร์ตา ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงสุภาวรรณ แพงคำรักษ์ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำทรง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายสุริยา โสดา

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายกฤษฎา เชียงฮาย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

สุภาพัฒน์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายณัฐพล โพธิขำ

์

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ สุริยะแสง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายเทวฤทธิ

์

กรวยสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายธีรเดช ยังสีนาด

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายราชานนท์ แฮดพนัด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายศุภฤกษ์ จันจวง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ งามขำ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงปาริฉัตร มะลิราช

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงญาณิกา วิเศษทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๘ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายจิรพนธ์ ไชยปญญา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายธนพนธ์ พันธ์พงษ์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหมิกจันทึก

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงปราติภา เหมิกจันทึก

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายเจษฏา อันแสน

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายฉันทพล มะณีคัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายทินพัฒน์ ผาอำนาจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กชายธนากร บุญครอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายธาวิน อินทร์สงเคราะห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายบุญรักษ์ นามเคน

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายพิชิตพล วรรนิวาส

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กชายพีรดลย์ โคตรเพชร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กชายศิวัฒน์ ด่านระหาร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

คำแสน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายปพนศักดิ

์

สวรรค์พรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทะวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงพรทิพา พัดพาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงธนพร บุตรลี

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงทิชากร นันทะศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงมัทนา มหาฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงมนต์ธิตา วงค์หาพิมพ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงณัฐนิชา โจ่มาลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงชลดา คำบูชา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายปกรณ์ ดวงโสภา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงศศิธร พิมทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงทิพวรรณ เหมจันทร์

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

ชาวหล่ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงจารุกร อาทิศตัง

้

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงทิตฐิตา ศรีบุญเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอุสา นาสิงห์ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงวรรณิภา โยธา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายวราวุฒิ เรณะสุระ

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงจิรภัทร เข่งดี

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงวนิดา อรสินธ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงรัชฏา ชัยคำ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๕
นางสาวปวีณา ใจซือ

่

๐๔/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๖
นายณัฐพล ร่ายสูงเนิน

๒๒/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๗
นางสาววริษา จันทร์ลี

๒๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายชัยวัฒน์ ลากุล ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายชาติกล้า แก้วคำ

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายธนาโชติ ผิวศิริ ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายวรวิช ศรีสร้อยพร้าว

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายอัครพล จ้อยภูเขียว

๒๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงจิราภา ยศธิพานา ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ กติยศ

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงฟารุ่ง ลาฤทธิ

์

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ พันธะมา ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงอรพิมล ปาณวงศ์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงสุพัตรา โพนตุ้ย

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงยุรดา เทียนรอด

๒๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วหอมโชติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กชายอธิวัฒน์ วงค์งาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กชายอภิชาต สุพรมอิน

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๓
นายประชา โสดาวิชิต

๑/๑๐/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กชายปรเมษฐ์ มุงคุณคำชาว ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กชายพงศกร ลูกแก้ว

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กชายอัมรินทร์ สินทร

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กชายนิรัญ พาพินิช

๑๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงชลธิชา สุตตานนท์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สายจันทร์ดี

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงวิลาสินี ศิริ

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงวนิดา สุพเกตุ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กชายประกาศิต ไชยมาต

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายวรัญู ศรีบุญเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงนริศรา กลมทอง

๑๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงอรอุมา บุญมา

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงสุริสา เหนือเกษ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กหญิงพรนลัท สอนโพธิ

์

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายอภินันท์ ทับทิมหิน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๘๙
เด็กชายทศพร สุทธิพะพร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงดวงเนตร บรรเทา

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายวิทวัตร กองศรี ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงมลพรรณ สาลีแสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงอรินลดา พิมพาแสง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงสุรีย์มาศ เบ้า

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงรติศา เจริญสุข ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายศุภเสกข์ พิมพาแสง

๑๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ ปองโส

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายศราวุฒิ แก้วพิฑูรย์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ จันลาสงค์

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงนิธิพร คำอ้น

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ อดทน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงพลอยชมพู พิมพาแสง

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายเดชาวัต โคตรวงษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายรพีภัทร ผลทรัพย์

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายยศรินทร์ กฤษคม

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายจินดา วีระกิตร์

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงกัญจนพร ผิวยศ

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ชามริม ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายวันวิสข์ เดิมทำรัมย์

๒๒/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวช้าง โคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายปรมินทร์ บู้ทองรัตน์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายกฤษดา ภูริศรี

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายมนตรี บุตรวิชัย

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายสิรภัทร ทิมเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายอานัส ทองคำ

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงกัญญาภัค ทุดปอ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองประทีป

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กหญิงนภัสสร ไชยน้อย

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กหญิงดรุณี เดชกุมาร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงพิศนาญ์ เจริญชนม์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงพิชชาพร แวงคำ

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายเจษฎากร ชาวดร

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายพิชญางกูร หารนุภาพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายอภิศักดิ

์

แก้วทน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณพงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงชฎาพร รัตนนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงวิชุดา อันทะปญญา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายปรเมทย์ บู้ทองรัตน์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายลัคน์พันธุ์ ซินดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ทุมวงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายณัฐพร บุญมาชาติ

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายบุญวัตร อ้นเซ่ง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายปยะพงษ์ จันทร์สว่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายอำพล อ่างคำ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงสุจิตรา เยียมยุทธการ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงเพชรลัดดา อาสานอก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

ทองจิตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายวีรวัฒน์ สนสุรัตน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายธนดล มูลกิตติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงปาริชาติ พลฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงสุนันทา ปากแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงศศิวรรณ ทองคำแสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงตุลรญา บุตรเต

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงศศินา ภูครองเงิน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายปยพล ขุนจร

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงพีระพร กุลวงศ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงชนากานต์ เขือนขัน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงรัมภาสิริ มานะจิตต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงดาราณี โชคบัณฑิต

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงสุจิตา จันสงวน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงอรปรียา ตระการดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายจิรภัทร คำพิมพ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนสุพรรณ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงนรินทร์พร พิพัฒนะโอฬาร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโสม วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีภูธร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายคุณานนต์ รักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายคณาธิป ไชยคินี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อ่างคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุทธิแพทย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กชายปฐมทอง บุญเรือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายศุภพล บุญแสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงกชกร ภูสิงห์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๓
เด็กหญิงจีระนันท์ แสงคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงเจเรมีย์ ชะนะชัย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พนมพิพย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงปนัดดา บุตรดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงพัชรพร อรัญญา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงภัทรวดี พูนแสนโคตร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันอาสา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงลลิตา สุทธิแพทย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายวุฒิชัย ปุราโส

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๒
นางทิวดี นาทองพูน

๑๒/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองแวง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายปรีชาพร พรมสอน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายภาคภูมิ พรมดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายภูวดล ยิมหาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายจรูญโรจน์ สุรินทร์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธปญญา

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายดนุพร ชาวดร

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายเทวศักดิ

์

ทองเมือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สามารถ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๑
เด็กชายปรเมศวร์ โนนสุรัตน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายอานนท์ สรสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงกนิษฐา อายุยืน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงช่อเพชร แก้วผง

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงธนิดา อินสา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงบัญฑิตา เรียวแรง

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงประกายดาว ยะโส

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงพิริศา บุญยียวน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงวรัญญา โคตทา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ พลเรือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กชายปยวัฒน์ สามารถ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายพงศกร ศรีสุวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายภราดร ลุนละวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายวาคิน ชาวหมู่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายวีรยุทธ ขอเงินกลาง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายศิวกร วงษ์แสน

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงกุลธิดา ศาลาแก้ว

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงเกตน์นิภา ราชอาษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงจันทิมา วงศ์ศรีจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงจุฑามาศ แขงสิงห์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงปยะธิดา สามารถ

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงพนิดา จันทุมมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญยียวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงณิชา สีหาปญญา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายคงกระพัน แก้วงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายคมสัน อินทะศรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายจรัสพงษ์ วงษ์สิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายโชคมงคล บริบูรณ์มังษา

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายณัฐพล จอมศักดิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายธนากร นวนไชยดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายปริวัฒ สุขขา

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กชายแพทต์ทิกย์ แก้วผง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายวีระพล ศรีลาอาจ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายศุภกร วงษ์วิชิต

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายเอกรัตน์ อักษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงจิตรานุรักษ์ มังครุดร

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กหญิงชลธิชา โคตะมี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สิงห์คำปอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงณัฐฐิกา สีดาวัฒน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงนันทพร อุดเมืองเพีย

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงบุญญาพร ศรีหาพล

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กหญิงปริศนา คำภูษา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงปาริชาติ บานแย้ม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงวิภาดา สิมมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงศมิษฐา นาคจันทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงสิริยากร นานลืม

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงอินทิรา วงษ์ผม

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๘
นายเจษฎาพร สายเมฆ

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๒๙
นายเจษฎา วงษ์แสน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๐
นายณัฐพล สุทธาแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๑
นายธีรทัศน์ จีนประโคน

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๒
นายนวพล ทองดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๓
นายมานพ สายสี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๔
นายอนุชา สามารถ

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๕
นางสาวธัญพิมล เกิดศิลป

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๖
นางสาวนงลักษณ์ สิงห์แก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๗
นางสาวนิภาพร ทองประทับ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๘
นางสาวพิยดา พิชนะชน

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๓๙
นางสาวภรภัทร ชูโชติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๐
นางสาวภัทมาวรรณ มีดี

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๑
นางสาววรัญญา สุขจิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๒
นางสาวสุกัญญา ศรีสุขา

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๓
นายชัชพล ศรีสุวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๔
นายถิรวิทย์ ศรีทนงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๕
นายธารเทพ คชราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๖
นายธีรศักดิ

์

คันที
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๗
นายพีรภัฒน์ ฤทธิมหา

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๘
นายศิริโชค เสือแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๔๙
นายอนุรักษ์ ธรรมเลิศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๐
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีทนงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๑
นางสาวนฤมล ชาวดร

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๒
นางสาววิภาวดี ชัยภูมี

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๓
นางสาวสุทันนิสา โทรสุทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๔
นางสาวธณิตา ประสพธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๕
นางสาวสุดารัตน์ พันธ์บัวแพง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๖
นายณัฐชัย คำสวัสดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๗
นายธีรพันธ์ จันทร์ทิพย์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๘
นายศรเทพ นวลใสย

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๕๙
นายสฐาพร พวิธิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๐
นางสาวจิรนันท์ ชาวหมู่

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๑
นางสาวจีรลักษณ์ สมทา

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๒
นางสาววริยา ปดถาวโร

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๓
นางสาวศิณีนาศ วรรณอุดม

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๔
นางสาวสตรีรัตน์ สิงห์คำปอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๕
นางสาวอาทิตยา เหลืองอร่าม

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๖
นายกฤษดา พรมศร

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๗
นายธีรวัฒน์ คะแก้ว

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๘
นายศุภสันห์ คันที

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๖๙
นายสุนทร โภคนา

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๐
นายอดิศร คันที

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๑
นายชวลิต คณาธิป ดอนลามผา

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๒
นายเนรมิต ดวงศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๓
นางสาวกัลญารัตน์ วงษ์ผม

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๔
นางสาวจิตรลดา ผาทองที

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๕
นางสาวจิราวดี ดวงศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๖
นางสาวนรีรัตน์ ภูตานันท์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๗
นางสาวมณีวรรณ สิงห์คำปอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๘
นางสาววราพร วิปุระ

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๗๙
นางสาวศศิธร คำสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๐
นางสาวสุกัญญา บริบูรมังษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๑
นางสาวพรทิวา วิเศษคำใส

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๒
นางสาวสุภาภรณ์ ชาวดร

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๓
นางสาวอรณี คันธี

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๔
นางสาวอารียา คนบุญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๕
นางสาวบุษบา เหลาสุพะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๖
นางสาวปารวี วิเศษคำใส

๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๗
นางสาวกฤษณา สุดใจ

๑๗/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๘
นายณัฐพร ตองอ่อน

๑๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๘๙
นายถนอม ไพรหลวง

๑๐/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๐
นางนิตยา โนนสุรัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๑
นางพรประภา เทพสาร

๐๕/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๒
นางมณธยา ประทุม

๒๗/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๓
นายวัฒนา แข่งขัน

๓๐/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๔
นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้า

๐๕/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๕
นายสมสวัสดิ

์

ศรีนันท์ดอน
๐๒/๐๘/๒๕๐๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๖
นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์

๑๖/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๗
นายอานนต์ นาคจันทร์

๒๑/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๘
นางเบญจพร นาคจันทร์

๐๒/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๔๖๐/๒๙๙๙
นางโอรัตน์ หอมสมบัติ

๑๔/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แสนบุราณ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายทรงกลด บุญเกิด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายสหรัฐ บุญฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ชมภูพาน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงปนัดดา คำเหลือ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กหญิงอิงอร ทูลไธสง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายทินภัทร กองแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กหญิงวรรณวิสา สีพพฤกษ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงชญาภัทร เครือคำไหล

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทาชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายปฎิภาณ ลาลด

๓๐/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงกัลยาณีย์ พึมบึง

๑๔/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงนิราลักษณ์ ยศธิพานา

๑๑/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายทวิภพ ภูกอแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๔
นางสาวนิชชาวัลย์ เนินภู

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๕
นางสาวสุนิสา ทุ่งฤทธิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายธีระพงษ์ จันพวง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายพงศกร อ่อนละมูล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายณัฐพล กางเดช

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายวรายุส วิจิตธาดา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายพีรภัททร ฉันท์วิจิตร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายอภิรักษ์ ยวดยาน

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายคำพันธ์ นาคสูงเนิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายอภิรักษ์ ไกรรัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายชาคริต ขันโมลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายธนดล คำอ้อ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายณัฐดนัย ศรีนาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายพิษณุ พูลชะตะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายธีรวัฒน์ ภูวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงวิชุดา คำแท่ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายณัฐวัตร จันดาหาร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงวิชญาดา จุ้ยแก้วพะเนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายศุภโชติ มังคังดี

่ ่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายดนัย พิมพ์ตีข้อ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายปยพัทธ์ คำละมุล

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายอนันตชัย พิมพ์รักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายสุริยะ เนินภู

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายธีระวัฒน์ ใต้ชมภู

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายจักรีวงศ์ ไตรฆ้อง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โพธิผล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงเพราพิลาส บุญศรี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงณัติกาล จันทร์ไพโรจน์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงสัณห์สินี พึงคำนวน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายพงศธร รัฐหล

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายธีรวัช ไม้เกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายสราวุฒิ พิมพ์สี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธีรพงษ์ สมบัติกำไร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายวราธร แสงโทโพธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายอนุรักษ์ บุดระดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายธีรไนย ศรีภักดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายสุธิมนต์ อินทนู

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายศรายุทธ มลฑล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายประดิพัทธ์ บุญเกิด

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายยุทธิภพ บุตรโยธี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กชายพงศ์พล ลาอ่อน

๑๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายฐิติวัฒน์ วงศ์พุฒ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายธนธรณ์ สละ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายธัญเทพ มะลุมกลาง

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายเอกรินทร์ อามาตวงศ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายทัตพงศ์ ภาภักดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายนฤเทพ ศรีสุนาครัว

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายภูมิมินทร์ ชินภักดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายปฎิมากร เปาวะนา

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายจักรภัทร นาสมวงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ทองภู

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายคริษฐ์ จันทะสี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสัณห์สินี ปรุงโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงสมพันธ์ สมพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงชลลดา เบญจวนิช

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญเกิด

๑๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๘ / ๑๙๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงวรรณนิภา ประลำภู

๑๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงอิริยา สมศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงวริศรา ภาสดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงรมย์ธีรา ดอนเมืองพรหม

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงปาริฉัตร สีรุงพุงสัน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงอัญชิษฐา บุญเกิด

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงธนาวดี จำปาดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงวิภาดา อารีย์เอือ

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา สุวรรณพิศ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงธีมาพร ศรีบุญเรือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงเปรมธิดา สาไพวัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงสุนิศา เงียบพลกรัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงอัจฉรียา วงษ์ภักดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงวรัญญา สุทธิวรรณา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงภานุชนารถ ผันผ่อน

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา นามจันทา

๐๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ขัติยวงศา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงรมิดา นิยมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงลักษนันท์ แก้วอ่อน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายกฤษณ ภูตาพัส

๒๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายณัฐทวี ไชยวงค์คต

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธนากูล ปญญาสาร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายเดโชชัย กระต่ายทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายภูวดล ก้องเวหา

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายพีรภัทร วะดีศิริศักดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายภราดร ศรีครซ้าย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายรัชชานนท์ นิคม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายอัษฎาวุธ นันทะจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายกษิดิศ แจ่มใสดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายวายุ ศักดิพุทธ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ น้อยอามาตย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายพีระพงศ์ สนันเอือ

่ ้

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินมาลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายณัฐพล ภู่ชม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายรัตนกร นิลสระคู

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายณัฎฐ์นันท์ นันทวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายธีระเดช เนียนทะสาตร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายกันตพิชญ์ ประกอบแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายอนุภาพ นามอาษา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ไขศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายถนอมขวัญ ชำนาญดล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงรัชฎาภา ไทยสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงโสพิตรา บุดดีสุวรรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงอภิชญา ว่องไว

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงศศินา คำทองเทพ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงยุพนัตน์ แก้วเฮือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กหญิงธัญจิรา ชาอามาตย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงณัฐฑริกา กงซุย

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๘ เด็กหญิงแพรพรรณาราย

นารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงมนัญชยา ไชยแก้ว

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงวริศรา หิริโกกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงชนิดา ใหญ่โสมานัง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงฐิติยา สิทธิพรหม

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงวิภาดา ปองไว้

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงปรัชญวดี ศรีปญญา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงจิดาภา พรหมจักร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงปยมาส อัครวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงชญาดา คำเกียว

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กหญิงนันท์นภัส สงวนรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงปาริฉัตร พุ่มทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงศิริประภา มงคลหมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงชลธิชา คำทองอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงชนัญชิดา พลชำนิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงปยุดา พรมแพง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กหญิงสราวุธ โหน่งจันดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงฉัตรยพร พลหาญ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายภานุวัฒน์ อ้วนไชยยา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๗
นางวัฒนา แก้วจุมพล

๒๕/๑๐/๒๔๙๒

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๘
นางปราณี กล้าหาญ

๒๓/๐๓/๒๔๙๓

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๓๙
นายชูศักดิ

์

ประทุมพงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๐๑

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๐ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๐
นางอรอร เสมอภาพ

๑๕/๑๒/๒๔๙๘

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๑
นางอังคณา ประทุมพงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๐๗

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๒
นางสาวประเสริฐ ฤทธิละคร

์

๑๒/๐๔/๒๕๐๗

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๓
นางกาญจนี สกุลมีศักดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๐๙

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายนันทพงษ์ พรมพลเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายวรินทร ภูเขียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายจักรพงษ์ มันฑะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กชายธีรพงษ์ เกตบุตร

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กชายวีรศักดิ

์

องอาจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงจิราพร คณะวาป

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงศิวปรียา เสียงอ่อน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงเพชรลดา รักษาเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริสุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงนริศรา บุญลอด

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายณัฐพงษ์ แสนหล้า

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ ผิวแดง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายชนะโชค หังษาบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายอัครชัย เสน่ห์ดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายภัทรภณ ตุละพิพาก

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุละพิพาก

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายรัฐภูมิ งอยหล้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายชาญวิทย์ วงศ์ใหญ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายรพีภัทร พิกุลทด

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายพชร ขันคุ้ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายปภัสราภรณ์ พรมพลเมือง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายณัฐภัทร ช่างพาพิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงวิไลพร บุญสุนทร

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงวิชุดา อาจปะระ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงดวงดาว จันทรเสนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงนงนภัส นามมนตรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายสุภัทรพงษ์ เพ็งนวม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงณัฐชา ทองแสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายโชคชัย สารบรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายรัชภูมิ ริวกระโทก

้

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายไกรสร ศรีสร้อยพร้าว

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๑ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายกิติกร คำโคตรสูน

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายกิติศักดิ

์

คำโคตรสูน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายกู้พงษ์ แข็งแรง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายธนวิชญ์ อินทร์ฉำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงพรรชนก วรรณวงศ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๐
นางสาวสุวนันท์ โทแก้ว

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยัง

้

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สาธะปญญา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยัง

้

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงปรางแก้ว เรืองจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยัง

้

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงวาริสา บุญโฮม

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยัง

้

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กชายปราโมทย์ ฮาดสม

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายจิรกร ลำเพยพล

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ ประจูลเนตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายวิรุทธิ

์

เครือแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กหญิงวนิดา คำแพงราช

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ กัลยารัตน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงปยะพร แวดไทสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงยุพิน บุตรลม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กหญิงปานตะวัน แก้วประสงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงชลทิชา ศาลาคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กชายอิทธิกร ภูเขียว

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายสุภีร์ ขันขจร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายอภิโชค เทียนบุตร

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพวง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กหญิงเนตรนภา โพศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงหวานใจ กัลยากา

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุดแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงสิรินทรา พูลสวัสดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงอิศริญา จำปาบุรี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงจิตตยา หีบแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงสัญญตา สิงห์ศาลาแสง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงพีรสา วิเศษศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงชโลทร สาธะปญญา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงประภัสสร บุดดีหัส

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายภูวนาท เหมะธุลิน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายพีระพัฒน์ สนสายสิงห์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๒ / ๑๙๙

้
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อด ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายนพพล บุญเกิด

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายวีระวัฒน์ พลประจักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายธันวา เอกวงษา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายภัทผกร พันรัตน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายธีรภัทร์ จุลเหลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายอภิรักษ์ ทำนุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงกนกนาถ พาพิมพ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยวงค์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงศศิมา อภิบาล

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงปยะภรณ์ มูลอามาตย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงวิราภรณ์ กันยารัตน์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงภิญญา ศาลาคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงศศิปภา เหลาสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม ศรีทรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๓
นางสุธิดา ตาทิพย์

๐๑/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๔
นายกนกพล เมือนแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๕
นายวัชพงษ์ อุ้ยวงศ์

๑๑/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๖
นางสาวปริตา ระรืนรมย์

่

๐๖/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๗
นางสาวเกวลิน เสริฐสาย

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๘
นางสาวณัฐธิดา ดุลยลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๒๙
นางสาวกานต์ธิดา อึงสะกาว

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๐
นางสาวสายธาร คันวาร

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๑
นางสาววราภรณ์ วงษ์คำพระ

๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๒
นางสาวทาริกา กากันหา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๓
นางสาวพรรณิการ์ บอกบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๔
นางสาวชูขวัญ ผันผ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๕
นายภานุวัฒน์ แสงจันทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๖
นายอดิสรณ์ สิมมา

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๗
นายภานุพงศ์ ศรีชัยมูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๘
นางสาวชมภูนุช อินศิริ

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๓๙
นางสาวกมลรัชดา หาชัย

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๐
นางสาวอารยา ปานเชียงวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๑
นางสาววิชุดา หาญธงชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๒
นางสาววิมลวรรณ กมลรักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๓
นางสาวสุตาภัทร แสนโภชน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๔
นางสาวพิมพ์พัชชา สมบัติกำไร

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๕
นายณัฐพงศ์ คงนาระ

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๖
นายธนากรณ์ เหลาสิงห์

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๗
นายธีรวัฒน์ อันฤาชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๘
นางสาวชลธิชา สารีโท

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๔๙
นางสาวปรารถนา ชินชนาธรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวจิราภรณ์ หาสุข

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๑
นางสาวอมรรัตน์ นามมนตรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๒
นางสาวพิรุณทิพย์ อุทัยบาล

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๓
นางสาวชรินรัตน์ อินทสร้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๔
นางสาวพัณณิตา พรมแสงใส

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงจิระนันท์ บัวเลิง

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๖
นางสาวอมรรัตน์ ไพคำนาม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๗
นางสาวรินลณี ลาดก่าน

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๘
นางสาวอริสรา พรมโนภาส

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๕๙
นางสาวอรัญญา กำยาน

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๐
นางสาวสิวภรณ์ ดีโคตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๑
นางสาววัชราภรณ์ ภูมิเพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๒
นางสาวประภาศิริ สมณะ

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๓
นางสาวศิริมา ดวงเทียน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๔
นางสาวนุชจรี บุรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงปนัดดา พุดกุดเรือ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๖
นางสาวชุติมา ทศภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๗
นางสาวเกศกนก แสนบุดดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๘
นางสาวพรญาณี โพธิดอกไม้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๖๙
นางสาวมนัสวี เอกคุณาสิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๐
นางสาวชนิดา บำเพ็ญศิลป

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงเบญจมาศ วังสงฆ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงกรดา กิจวิจิตร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงนิราภร รักษาเมือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๔
นายธีรภัณฑ์ โชคดี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๕
นายภราดร ลำลือ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๖
นายสุภกิจ รูปสิงห์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายณัฐธัญธร ครองยุทธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๘
นายปริญญา แก้วสีเหลือง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๗๙
นายจักรพงษ์ แสนสระดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๐
นายทัตดนัย ศรีละโคตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๑
นายพีรกานต์ พวงมาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๒
นายธนกร มะโนมัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๓
นายจิรายุ รูปสะอาด

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๔
นายธเนศ ภูวเดชากุล

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๕
นายภานุพงศ์ ทุนทรัพย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กชายธนวัฒน์ แยบยล

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายชนาธิป พิมพ์ดวงสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๘
นางสาวพิมพ์ชนก ศิริบุญมี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๘๙
นางสาวนภารัตน์ วรยศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๐
นางสาวขนิษฐา จิตใส

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๑
นางสาวสิรินารี ทุ่งฝนภูมิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๒
นางสาวจิรนันท์ มีด้วง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๓
นางสาวกุลวรี จันทร์อร่าม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๔
นางสาวสุวิตรา ศาลาคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๕
นางสาวสุขุมาล ประกันสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๖
นางสาวรัชนียา สิงห์เสนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงธาริณี สีปญญา

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงอารยา อินทร์ลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงจิราพร บางสา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กหญิงอริศรา แก้วคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงณัฐริณีย์ โรยแก้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายธนบดินทร์ หลักทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายชัยเฉลิมพล ตรีสัตย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายอนุพงษ์ ยอดแสง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายภิสิทธิ

์

สนนสุดง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายไพบูลญ์ สินทร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายปยะพงศ์ เนืองไชยยศ

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายรชานนท์ พันธัง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงอิสรีย์ ชืนชีวินชวาล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ พวงธรรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงศรุตมญชุ์ พิมพ์มหา

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงอรุณรัตน์ พลชาลี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงธิติภร ทองหล่อ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงนพมาศ ศรีภิรมย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงปลาลิตรา ยังยืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กชายบัญญมนต์ เวียงหลวง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายชิษณุชา ชารีโคตร

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายราชูทิพย์ ภูบุญคง

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายนฤเดช อุ้ยโพนทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายปญญาทอง บุญประคม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายภูธเนตร ผลาผล

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายภานุพงษ์ เจนการ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงพัชรพร คำแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงปาริชาติ สมฤาแสน

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงเขมจิรา วังบัว

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงสุนิสา วิเศษดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงพิยดา อิทธิจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงธันยพร ชามาตา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงมัลลิกา นาไชยสินธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายกฤษณะ เสนาเจริญ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายภัทรพล เภสัตเวช

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ โฮหนู

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายฆามินท์ กิริยะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายพีรพงษ์ ประพันธ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดีสม

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายพงศธร ไชยวัน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายภูดิศ อ่างคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ พวงกัลยา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๐ เด็กหญิงสุพัชญานันท์
รองศักดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงอริศรา พาติกบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงนิฒิวดี พิลาวงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงเยาวเรส วรรณบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ ปาทะวาด

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงพรพิมล ฤทธินวน

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงณิชาวีร์ นามมนตรี

๑๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายอิศรา นากลางดอน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กชายอัครชัย บูรณสรรค์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายอัครเดช แสนหล้า

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายภัทรเกียรติ อินทรบุตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายธนพล ปตาทะสังข์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายอธิชาติ พรมโกฎิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ไชยคุณ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงจิรวรรณ พันธ์พรม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กหญิงพัณณิตา แซ่ลี

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงปภัสรา เหล่าชัย

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กหญิงจตุพงศ์ พิมโยธา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กหญิงขนิษฐา นามอาสา

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กหญิงพรนภา บุญประเสริฐ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กหญิงพรธิดา ปาลโพธิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ดีมาก

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กหญิงกุลธิดา ผันผ่อน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กหญิงสิรินทรา แสนศิลาจิต

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงอรพรรณ โสภาพร

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงอรนุช เฟองสุวรรณ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยเรือน

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ บุดดีคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงนิตยา อยู่ทน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงกนกพร บุตวงษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปเถาะ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงรวงข้าว ทิพโกมล

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงศิรินธร ศรีพรงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงมุทิตา สารีโท

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงลออรัตน์ นรินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงมาฆะศิริ ศรีภิรมย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงนันทิยา แสนสุข

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงพิชญา สร้อยวิทยา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กชายสมศักดิ

์

เนตรดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายนัฐชนน จะโนรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายอัครเดช อินทวงศ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กชายอยุทธ์ ทองแสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ องอาจ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายภัทราวุธ พันสาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงโฉมชบา นานอก

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขันตีคำ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงชนาพร อ่อนละมุล

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงพรพิมล อาจบำรุง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงปนัดดา กลางนอก

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชุมพล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงชัยมล เตชะผล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงณัฐธิดา กองธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เถือนทนนท์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงพัชราภา ลักษณะสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงโชติกา พิลาแสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงนภัสสร จันทรขันตี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กหญิงรินลดา หลักกอ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พิทักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

แสงจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายธีรภัทร เข็มงามดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายทักษ์ดนัย พรมมา

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายพศิน ศาสนสุพินธ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายธนพล พันธ์ภักดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายปริชญ์ เชิญชม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงนริสรา คำเลิศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงรัชนี ขาวกุญชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงธิดาชล บุญมีทา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงฐิตาพร ปญญาใส

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงสิริกร เมืองฮามพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงสุทธิดา ราตรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ศาลาแก้ว

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงณิชาภัทร วงเวียนครู

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงนัฐธิชา มาลาน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กชายภานุพงษ์ หังโส

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กชายภูวนัย องอาจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายธนกฤติ ศรีจอมพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๖
เด็กชายอรรณพ แสงศิลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายคมกริช จักสวนงัว

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายเอกลักษณ์ เลิงเพ็ญ

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กชายอธิพงษ์ นักร้อง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงสุธิษา ทัศนิยม

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงธันยพร ต่อพรม

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงจิรัชยา ซาเสน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงศศิธร อัควงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กชายพงศ์พัฒน์ ใจจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กหญิงสุภาพร สิงหเสนา

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงสุภาวดี จันทา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงญาดา บุบผาเวส

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงเกศราภรณ์ โสภากุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กหญิงราตรี พลชารี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายวุฒนันท์ จูมพลหล้า

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กชายนพเก้า แก้วดวงดี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กชายจักรพันธ์ จันดาวัลย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กชายเอกราช มาลาน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กชายธนพล ผาริโณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กชายพิสิทธิ

์

ไชยบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กชายสิริชัย พิลาวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงทิพย์วรา ศรีลาภูมิ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กหญิงเนตรดาว คูณเททอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงอนิศรา ทัพธานี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงอัญชลีกร พิชพันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงอนัญญา องอาจ

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงจิรัชญา บูรณะสรรค์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงกนกพร จันทร์ขันตี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำเกิด

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ วงษ์ภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงนฤมล เพ็งรอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๗
เด็กหญิงอารยา มาตราช

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงพรประทาน ลุนสะแกวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ นามมูลตรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ ปนกันอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๑
เด็กหญิงชุติมน โต๊ะคำ

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายภัทรชัย สาสีดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กชายจิรวัฒน์ ขันทแพทย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายสรวิชญ์ จันทรเสนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๙ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายธราธร อุ้ยโพนทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายธีรนัย คมคาย

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายวีรวัฒธนา คำพิลา

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กชายพนมกร วันทองทักษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายอภิรักษ์ นาสำแดง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายราชนาวี รุ่งเรือง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายนครินทร์ สีพะนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กหญิงบัณฑิตา หล้าเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กหญิงชนาพร กรพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงอรอุมา เศรษฐ์เลิศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงวชิรารัตน์ พรมแสงใส

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณภักดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กหญิงสุธาธาร วิเศษไนย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กหญิงกัลยา ฉัตรชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงกาญจนา จันทร์นิน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงมนฤดี ทองมหา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กหญิงผกามาศ เหล่าอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กหญิงญาณิศา โรยแก้ว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงธันยพร น้อยสุวรรณา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงชนนิกานต์ วินาดอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงวิราวรรณ ศรีโทมี

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ บาทชารี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กชายธนเทพ ศาลาคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กชายณัฐวัตร วรยศ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายภรากร จันทร์มณี

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กชายวีระยุทธ กันยวิมล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายภัครเดช ชัยคำจันทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายณัฐนันท์ โพธิทรัพย์

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กชายสัชณุกร เมฆมน

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายจารุพล สังข์สะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายอัฉริยะ เกษรราช

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กชายสารัช จันทร์สุภีร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กชายเจษฎา สุขสวัสดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายทิวากร ศิริขัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายกิตติกร สุวรรณสิงห์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๐ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายณัฐพล บุญสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๑
เด็กชายอภิรักษ์ ผ่องกาสัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กชายอดิเทพ ห่อทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ไชยราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กชายธรากร จำเริญมี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กชายวรารมย์ พรหมพิทักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กชายกันตภณ ปานเกิด

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงมุทิตา จันโท

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงอารยา ผุยสุ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงสุชาวดี สวัสดิศรีภาพ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงณัฐธิชา จันธานี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงอรัญญา ต้นจันทร์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงขนิษฐา จอมคำสี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ พันธ์จันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงปนัดดา คงชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๕ เด็กหญิงประวรรณรัตน์
ชารี

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ กันยะโสภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงสุนทรี สีธง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงวทันยา ใบกัณหา

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงพิมพ์สุดา กล้าหาญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงจิตรา จันเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงชลธิชา สร้างการนอก

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กหญิงอิฐสรา อุดชุม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ ดีมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงพจมาน พันทะบุตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงนัทฐริยาพร แสนวันดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กหญิงธันยา ดวงจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายศุภกรณ์ สว่างผุย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายธนโชติ แสนศรีระ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายพรพล คำภาพิลา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายเอกรัตน์ ศรีลรินทร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายเอกวิทย์ พรมสอน

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กชายวีระวัฒน์ กลางบุลำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กชายธีรภัทร ทิพย์อำอร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายณชนก เชิดเพชรัตน์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๑ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายชานนท์ วิเศษทอง

๑๙/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายณัฐดนัย แพงอ่อน

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายพาณิชย์ ภูธรมิตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายพลากร อยู่ทน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายดนุพร พิมพ์พิเศษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายนพรัตน์ นำสม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กหญิงวรัชยา อินทนู

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงปวรรัตน์ ทวีทรัพย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงอนัญญา อาริภู

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงนัฐติยา วารุกะกุล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กหญิงอังควิดา อุดมพงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงสุวรรณา สุพะศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงนฤมล เสาะสมบูรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์สว่าง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายวีรเดช เม้าราษี

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กหญิงศิรินทร์ญา เนืองภักดี

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กหญิงชมพูนุช ขันทองชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงอัจฉราวดี ฉิมรักแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงภัทรธิดา พรหมประดิษฐ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงอินทิยา ก๋าวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงอนุธิดา ปกเหนือ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงพัชราภา สอนคำเสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสุนาครัว

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ชมชัยรัตน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กหญิงอารียา น้อยหลุบเลา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๐ เด็กหญิงพรรณารายณ์
คำพุด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายสัภยา สุดสนธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงญาณิศา อาจเดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กชายปวริศ ราชศรีเมือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงนภัสสร นึกชอบ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงสุธินี สิทธิศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายราเมศวร์ วิจารณรงค์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุณคำพระ

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงอนุชา พันแสน

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กหญิงอภิชญา สุปณะ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายเพชรนำเอก คะหนู

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กหญิงธนพรรณ สิทธิจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กหญิงอิสริยาพร พรหมประดิษฐ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายชัชพงศ์ ตระการ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงอัญชิสา ก้านขวา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายศุภกิจ อ่อนละมุล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๖
นายอลงกรณ์ รัตถา

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กชายนรุตม์ ทันหล้า

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายณัฐภัทร วงษ์ศรีงาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ เขตสมัคร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายโรจนชัย ปตตานัง

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายพงศ์อมร ภูมิมิตร

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นิรงค์บุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายอนุชิต ใต้ชมภู

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายนิธิพล หมืนสา

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายจักร์ทอง เงางาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายสุขสันต์ จันทร์ขันตี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายชาญณรงค์ สมศรีงาม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายธนภูมิ โพธิศรี

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายปฎิภาณ กล้ากิจการ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายเทวินทร์ ศรีเทพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กชายอภิวัช งามแฉล้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายวิชญะ โพธิชาเนตร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงเพียงขวัญ จันทร์จินดา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงพรยุภา ภูนำเย็น

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรีจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชายบอล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงอรปรียา เทอำรุง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงวรัญญา เข็มพรหยิบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมโคตค้า

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กชายเกียรติชัย กฤษฎารักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายปรีชา ขันมา

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายธนากร โพธิสาร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กชายทานนท์ วงษ์ศรีงาม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กชายณัฐพล สิงห์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๓ / ๑๙๙

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กชายระพีพัฒน์ บุญเกิด

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายธีระภัทร ทาชีวัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กหญิงธิดา บุญเกิด

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กหญิงณิชาพร พาราศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กหญิงวิลาวัณย์ นามวิเศษ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กหญิงมุฑิตา คนรู้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงวราสิณี ใต้ชมภู

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงกนกจันทร์ ยะโคนัย

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงนภัสสร เฮียงโฮม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงปญญาภรณ์ ประทุมวัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายฐิติวุฒิ ผิวนวล

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ คานเพชรทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กชายวัชระ โสภากุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายธนภูมิ บุญพร้อม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงนันทิดา โพนทัน

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา เสนาวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายศราวุฒิ เขตสมัคร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายปฎิญญา อุทัยแสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายพิพัฒน์ อ่อนคำหล้า

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายเจษฎา บุญเกิด

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายอนาวิล สิงห์สาธร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายชญานันท์ สุขศาลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กชายจิระศักดิ

์

ไชยกาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กชายวีระพงษ์ คำด้วง

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กชายอนุภัทร ยุบลวัฒ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายธณัฐ พึงปรางค์

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กชายธราเทพ มักทองหลาง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กชายณัฐเดช เชาว์กลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ สีดารักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงวัชชญา สีดารักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงปยะนุช ศรีเมือง

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กหญิงนวพร ดวงจิตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงชลิสา ภูมิมิตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กหญิงณัฐชา สุทธิประภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กหญิงแก้วใจ คำพวงชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงนันทิพร มะยุรา

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงรุ่งฤดี เตียบประโคน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงสุนิษา ศรีบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายคมกริช บุญเกิด

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายภูริทัต เจือจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กหญิงภาวิณี นุ่มบุรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กหญิงฐิติมา แก้วหาดี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงมัทนา ดอกไม้

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กหญิงนฤมล จันทร์ประเสร็ฐ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กหญิงมัลลิกา ศรีจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงธนกฤต ภูมิมิตร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กหญิงประการักษ์ หาดี

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กหญิงศิรินทิวา รสโสดา

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงทิพย์เกสร คำภาษี

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงวรัชญา ดอกชบา

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงสิรินนภา โสภากุล

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงขวัญเรือน เชาว์กลาง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายศิวะพงษ์ มลาเภา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายสุริยัญ จันทะจร

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายศิวนาถ ขุนดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายวีระชัย วิชัยวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงพัณณิตา ผดุงลม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงนันทิชา พาสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงวรรณภา วิเชียรศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงพรวลัย มะณีจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กชายนันทภูมิ สาลีโท

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กชายณัฐพล พิมแพงรักษ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กชายภูดิศ พวงมัดชิมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กชายนฤเบศ ราวะดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กชายนัฐวัฒน์ แก้วสา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ภาษีอินทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงปนัดดา จดแดง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รัตนศรีวอ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงธนิดา น้อยเสนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงธนาภา น้อยเสนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๕ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กหญิงศิริพร วันแต่ง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กหญิงนันทิชา แนบชิด

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กหญิงสุชาดา กุลพรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กหญิงขนิษฐา คนเพียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กหญิงนงนภัส หมืนอภัย

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายนิวัฒน์ อ่งรำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายณัฐพล บุญโมง

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กหญิงกรรณิกา เขตสุภา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กหญิงชนาพร อ่อนอาภัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กหญิงสุนิสา ด่านพิมาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายนัฐนันท์ ธรรมสงฆ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายปรมินทร์ โกกะพันธ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กชายรชานนท์ สุทธิสาร

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กชายสมเกียรติ เทียนมณี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กชายวรุต ไชยลอด

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุตรวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงปณฑิตา สุนทร

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก รินเพ็ง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงกวินทรา เพ็งโคตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ นามวงษ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงพัชรพร สุขหล่อ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงศิริยาภา อุ่นทอง

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงณัฐริกา แก้วพิกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงพัทธริดา สุภาเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ดอนบ้านเขียว
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายธรรมจักร พรหมบุตร

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กชายวีรภัทร แสงจารุ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายศิวัฒน์ แก้วสมบัติ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กชายธรรมรัตน์ บัวผัน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กชายภักดี สีดาวัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายเอรวัณ เทพาหล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงธิติสุดา อุดมกิจ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงวิชญาดา คุณคำพระ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงพัชรพร คำแพงราช

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กหญิงจิระภา แจ้งทะเล

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๖ / ๑๙๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมพิมพ์กุล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ พันแสน

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายอัษฎาวุธ ปะทา

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายคมกฤช จันทร์แจ่มศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กหญิงอังคณา ธรรมพร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายศราวุฒิ สนิทชน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายวิสิทธ์ พลเสน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายปฎิภาณ ใหญ่โสมานัง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายกฤษเพชร อรดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายเจษฎา หาญสีนาค

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายปารวัฒน์ ปานะวงศ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงขวัญจิรา แก้ววันนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ นาสุริวงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายอนุรักษ์ คุริมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายธนภัทร รสดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายเนาวนันท์ จันทะวงษา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีชัยโยรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายวุฒิชัย ศรีสุริย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายเจษฎา วงศรีงาม

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายพรหมพิริยะ บุญเกิด

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายสุพศิน จันทรเสนา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายจิณณวัตร จันทรเสนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงปราญชลี บำรุงภักดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงนริศรา บุญรักษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงกันนิชา ศาลาคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา กล้ากิจการ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงอาภัสรา ไชยเสริม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสิทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กหญิงเนตรนภา แก้วหาดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงพรนัชชา กะสิประกอบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายธนันธร จันทร์ดี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายธีรพงษ์ ชมสีดา

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายอานนท์ จันทร์แจ่มศรี

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายธีระพงษ์ โพธิผาง

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายชินวัตร พัฒวัลย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายสงกรานต์ ศรีจันทร์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายธีรวัตร ชาวงศ์ศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายศุภชัย ศูนย์จันทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายเจษฎา พวงยอด

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายวทัญู บัวสี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายบุญยวัลย์ จันทรขันตี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายวีรภัทร จันทรเสนา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กหญิงวรกานต์ บุญโนรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายขวัญชัย อ่อนระฮุง

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายมารุต มุกดาม่วง

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายพงศธร สมีกลาง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายธนา แว่นศิลา

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายธนากร ทูลไธสงค์

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายวรากร ชนะชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายชนะชัย ใจแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายอุเภณทรา ภูมิมิตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายอภินันท์ ศิรวราพันธ์กุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงนันทวัลย์ กาลจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงธนพร จันทรเสนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงณัฎฐนิชา จันทรขันตี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงรัตนาพรณ์ แก้วหาดี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงธีวรา ยงพฤกษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงณัฐหทัย ทุนกอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ นามรัศศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงนิสา จิตนนท์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กชายธนพล ศรีษะนาราช

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กชายภาคิน พาราศรี

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายพสธร นิรงค์บุตร

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายวิศวะ นามรัศศรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงพรสวรรค์ ชันจันทร์ดา

้

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงธนานันต์ ใจแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงมาติกา คำสงครู

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญโนรัตน์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงรุจิษยา วิจิตรจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงปาลิตา บรรเทา

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงพรณิษา สีดารักษ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงอธิติญา สีเทา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงธันย์ชนก วงคำพระ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงพรธิรา เตชะผล

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงปานตะวัน พิมพ์ประเสริฐ

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงปุณยาพร ผิวผ่อง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงจิรพรรณ แก้วหาดี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงณัฐนิชา พิศพรม

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายพชร วันโพนทอง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายศิลปะชัย ผงสีนวน

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายสรศักดิ

์

คุณคำพระ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กหญิงอรปรียา ปตตะนี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ อ้วนพิชิต

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายภานุวัฒน์ เหล่าหลวง

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงปภาดา ศาลาคำ

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กหญิงสุนิชา ชะราสุม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายกัลยา พรมนา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เจริญสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายเจษฎา เทพศิลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงชนิศรา โพนทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงศิริพร ละมุด

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ คุริมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงอธิติมา ใต้ชมภู

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงดุษฎีพร บัวผัน

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงพรฤดี พายัพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายพานทอง เปลือยหนองแข้

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายสุรพล ศรีวงศ์ราช

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีไชยโยรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๘ เด็กหญิงประกายทิพย์
อินธิเดช

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงพนิตพิชา รสดี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายนันทภัคร สรวัฒน์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายปฎิภาณ สีระคูณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายรัชภูมิ บุญพงษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายวรากร คำพิมาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายวรพงษ์ จะยันรัมย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐๙ / ๑๙๙

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงรัชนีกร สท้านมารมินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงนันธิดา จันปลิว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายอัษฎาวุธ เปตามานัง

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายพิทักษ์ ภูขันตรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายสุรศักดิ

์

สิทธิพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กชายศิริวัฒน์ ใจวงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กชายพีรภัทร ประเสริฐสม

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กชายศุภชานนท์ เทพอวยพร

๑๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายภานุ อุตมะชะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กชายพัชทวี สิทธิพรม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายรุ่งอรุณ สุทธิบุญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายธีระพัฒน์ ขันตีพันธุวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๗
เด็กชายอดิเทพ สิงแสน

๑๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วคอนอินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๑๙
เด็กชายธนดล จันทมาตย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๐
เด็กหญิงฉัตรสิริวิมล คงปรีชา

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงณัฐพงษ์ แจ้งกระจ่าง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เปตามานัง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงสุภนิดา โคกโพธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๔
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ คำชลธาร์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๕
เด็กชายเอกรินทร์ นาคำมูล

๑๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๖
เด็กชายนวรัตน์ สิมงาม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๗
เด็กชายอัจฉริยะ สิทธิพรหม

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กชายศุภชัย พันธ์ภักดีนุพงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๒๙
เด็กชายฐิติกร พูลทรัพย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กชายจักพรรดิ

์

ยวงย้อย
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กชายภูริ เทพาศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายจิตติพงษ์ ช่างปน

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย เคนแสนโคตร

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กชายสุเมธ ผาสุก

๑๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กชายปรเมศร์ ยอดเสาดี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๖
เด็กชายโจเอคิม ฮาเซอ

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๗
เด็กชายชัยพร ปญญายงค์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กชายจักริน ศรีสุนาครัว

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กชายเมธาวิน ไววิงรบ

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กชายพีรพล พระคุณเลิศ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กชายคฑาวุธ สุทธิบุญ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กชายจีรพันธ์ ชารีนาง

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กชายเนติ นาคา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุโพธิฤทธิ

์ ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายทินกร ชารีนาง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กชายธนพล อาจโยธา

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายธนัช บุญชม

๒๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงสุธีรา แสนสุวรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงธนัชพร ฤทธิอร่าม

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงพลอยสวย เหินเมฆ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงฟาใส เหินเมฆ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กหญิงอลิชา บุตรพรม

๑๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงณัฐพร แสงเพชร

๑๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงภาวรินทร์ พูลทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กหญิงนาตาลี เหมือนสีเลา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงวราภรณ์ สนทะนาวงค์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงขวัญข้าว จันทร์มนตรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กหญิงสิรดา อุตมะชะ

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กหญิงภัทรพร วิสัยหมัน

่

๒๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงวิชชุดา คำพิมาน

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงพรณภา ดาสี

๒๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงชลธิชา โพธิสวัสดิ

์ ์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงปณณภัทร นิลยอง

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๔
เด็กหญิงอ้อมขวัญ ศรีโสดา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงชุติมา นามวงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงชลธิชา คำชลทา

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงปวีณา พลชารี

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงอุษามณี ดงไมตรี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงวรัญญา เติมสุธา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงภัทรนันท์ สมบัติกำไร

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงอภิสรา ใจกว้าง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กหญิงฐนิชา หัสเดชะ

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กหญิงกัลย์สุดา สิทธิพรหม

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กหญิงณิชกุล มีไชโย

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงมินลี

่

อะบุณลาแซ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงกรวรรณ ปตะระโค

๐๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงบุษบา โนนสูงเนิน

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ปานเชียงวงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายชินวุฒิ สีแจ่ม

๑๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายศิรวิทย์ ประภูมิมา

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กชายอานุภาพ ละโป

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายสุริโย สมบัติกำไร

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายสุริยา สมบัติกำไร

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายวาทินี ไชยสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงปณิตา โลสันเทียะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงสุภาพร ทิศกระโทก

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายสุธิศักดิ

์

ยศหอด
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กชายนทีธร บัวเหลือง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงตวงพร สุทธิบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายก้องภพ ศรีไพศาล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีสุธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายไตรภูมิ พันธุ์โพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายธีรเมศ ศรีประดู่

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กชายจักรพล สมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ หอมหวน

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กหญิงอารียา ธรรมทาทอง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงเยาวเรศ สลับสี

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงพรฤดี นนทะศรี

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เดชฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายธีรภัทร โพธิดงแคน

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายอธิภัทร หอมสมบัติ

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงรัตติกาล สายจันทร์

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงชาลิณี สุขัง

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กหญิงภาวิณี อินภูวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ดาว อุทาโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๖
นายกิตติชัย บัวศรี

๒๘/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๗
นางสาวพัชราวรรณ จุลราช

๑๐/๐๒/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๘ เด็กหญิงณิลชกนกพร
แสงจันดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายอนันต์ บุญประคม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายธันวา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พึงเย็น

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงจุฑามณี ปานเดชา

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงชฎาภรณ์ สารมานิจ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงภัททิยา สารธิยากุล

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตูมตัง

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายเอกธวัช ไปเจอะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กชายพงพันธ์ สิงหเดช

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายวีรภัทร ดาริวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กชายพัสกร สิงหเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงรมย์ธิรา ศรีบุญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงพรธิดา ศรีไพศาล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๓
เด็กหญิงปวริศา ศิริเรือง

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายกฤษณะ ใจกว้าง

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายณัฐภูมิ สีหาโม่ง

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายฉลองราช บุญสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายโชคชัย ชอกล้า

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงจิราพร สาครเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กหญิงต้นข้าว ศรีสุธา

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา สาระวงศ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงพัชราภา จันทรเสนา

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงวรนุช ใหญ่โสมานัง

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงกาญจนา ยืนนาน

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๔
นางสาวนิติกานต์ จันทะเสน

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายเจษฎา ดอนกลาง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กชายภานุเดช ผันผ่อน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กชายพงศกร ศรีแก้วกุล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กชายทัพพสาร ชัยคำนวน

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงรุจิภา คงตระกูล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กชายสิริวิชน์ พรมสอน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงสุพัตตา เสน่ห์ดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กชายวิศรุต การเร็ว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กชายอภิรักษ์ พรมมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กชายณัฐชญาภรณ์ โลสิงห์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายวีระพงษ์ ผันผ่อน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายภัทรพล พากุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายประสิทธิ

์

อิดอ่อน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายธีรวัฒน์ สุขไธสง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายกิตติทัต เลิศอุดมไพรทูร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ชาญฉลาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายพิพัฒน์ จันทะเสน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายมัญฑิตา ผันผ่อน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายภัทรพร สีสอนดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายภูวมินทร์ โคตรนรินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายปฎิภาณ พิมพสุทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงฐิติยา จันทะเสน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กหญิงธัญชนก โสนางาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กหญิงปารมี ดอกคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงสุรีย์พร มีนิล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงธิดา จันดาวัน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงสุฐิตา แสนปากดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงปรารถนา คะเกิงผล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงพิริสา แก้วจอหอ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงธิรัตน์ดา เศษดา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กชายธนากร จันอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายสิรภัทร ผลวิลัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายจัสติน ฤทธิมหา

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายพงษ์พิษณุ ทองนอก

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายสิทธิชัย จันทะเนาว์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายพงศธร ยานะมะฮุง

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายปณุกฤษ พรพนม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายภัทรพล เนตรวัน

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายสมุทร ดีขัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายณัฐพล ใจดี

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายพิภูษณะ วงษ์สนิท

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายปยะวัฒน์ โกสุม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กชายสุริยันต์ ผลศิริ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กชายศุภกิตต์ ผันผ่อน

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายเจษฎา อ่อนจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายเนวิน วรรณทรง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายวงศกร ขันดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายศิริชัย จันทร์ศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กหญิงเกวลีน พรมสา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ภิรมย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงวนิดา จันทร์ศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงจิรารัตน์ หนันตะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงรัตนากร แซ่โง้ว

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กหญิงขนิษฐา บัวศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนเพ็ง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงอัจฉราพร เครือเนตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงหัทยา พรมขาว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงอภัสรา พรมศร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กหญิงปยะดา มารัตน์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กหญิงสุชาตา เทียงกินนารี

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงพิมญาดา ถนอมเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงจารุภา รัชอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กหญิงวรัญญา พิลาแสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ โพธิทอง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๔๖๐/๓๙๙๙
นางสาวปาริชาติ แก้วแก่น

๒๕/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาววรินทร ฤทธิมาร

๑๗/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายอนุชิต สงวนนาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสร้อยพร้าว
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายธิติสรณ์ สมันสี

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายคมสันต์ อินทะสร้อย

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายประวิทย์ การะรัมย์

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงชนันธร แข็งแรง

๑๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงวันนิสา ไพจาน

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงนิภาพร จันทะวัน

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงธัญญาพัทธ์ แจ่มใสดี

๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงอภิญญา รูปสะอาด

๐๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงอัญรินทร์ บุญสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายพงศกร ทาสีลา

๒๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายจิรวัฒน์ นามทวย

๐๖/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายอลงกรณ์ พันพินิจ

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๕ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายราเมนศ์ ดวงใจ

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กหญิงสิรินทรา บำรุงไทย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใสสะอาด

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงอัญชลิศา สิงห์เสนา

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงชลดา พัฒนา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงวันนิษา เชิญชม

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายอัยการ นามพิมล

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงห์เสนา

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงรพีพร ชัยคำ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงวริษฐา ขันดี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงกรพินธ์ ภูมิเพ็ง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายกวีวัฒน์ รูปสะอาด

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายชัยมงคล หาญณรงค์

๑๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายภิวุฒิ โพธิมา

๒๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๒๙
นางมณี พรมศร

๐๖/๐๔/๒๔๘๖

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๐
นางบุษดี พระมงคล

๑๐/๐๑/๒๔๙๑

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๑
นางวิลัย รูปสม

๐๑/๐๗/๒๔๙๓

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๒
นางสำลี โภคาพานิชย์

๑๐/๑๑/๒๔๙๕

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๓
นายบุญรักษ์ พละกุล

๐๑/๐๕/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๔
นายสังวาร วัฒนา

๐๑/๐๕/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๕
นางบัวทอง เสริฐสาย

๐๙/๐๗/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๖
นางพรมจารี วัฒนา

๐๑/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๗
นางแสงจันทร์ พละกุล

๑๐/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๘
นางทองวัน ทองมัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๓๙
นางบังอร พละกุล

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๐
นางอ่อนตา ศรีทอง

๑๙/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๑
นายเสริฐ โคตฮุย

๐๑/๐๕/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๒
นางละมัย คงหินตัง

้

๐๒/๐๔/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๓
นางสายสมร จันทรเสนา

๒๓/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๔
นายบรรจง สุริหาร

๐๖/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๕
นางกมล สุริหาร

๐๙/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๖
นางบานเย็น พละกุล

๐๒/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายพัทธดนธ์ สินธุ์โพธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายธีระภัทร์ พรมศร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายธนโชค ทองดี

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายศุภวิทช์ พละกุล

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงอริสรา รัตนอุดม

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา กระโจม

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ชัยเฉลิม

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กชายปรมัตถ์ พันนะดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงปนัดดา ชมเชย

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กหญิงศรุตา สมหมาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุณทน

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงปกาวดี เนือทอง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายปยะวัฒฯ ศศิโสภณ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายทัตพงษ์ อย่างสวย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายปณชัย สารสังข์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายพีรวัฒน์ เรียบร้อย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์ไชยา

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายวศิน บัวจันทร์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายวรากร วงษ์เสนา

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กหญิงภาณุมาส คำมงคล

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายพิชยะ ปรากริม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายอัครนนท์ แก้วเวียงกัน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายเจษฎา ปกกาง

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายภานุวัฒน์ พรมแสน

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ประทุมพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงอัศราวลี อายุยืน

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงวีรยา เจริญสิงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงจิตฤดี เปยลไธสง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงศศิประภา กิติราช

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงณัฐชยา ไวยวรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ คำแพงตา

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงประภาภรณ์ สุขันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงอธิวุฒิ อาวรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงอรสา คำภู

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงอินทิรา พุทธโธสี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กชายธนากรณ์ แน่นอุดร

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายณัฐพงษ์ นิมอ่อน

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายพายุภัทร วังคะฮาด

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กชายธัชชัย หัสดี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายสุริโย ผันผ่อน

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายธีระพงค์ ทาแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายรพีภัทร ชาวลำปาง

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายศราวุธ เตชผล

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ นากลางดอน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ผลจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงณรินทร์ ศรีหากูล

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๓
นายธีระพงษ์ พิลุน

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๔
นายศักดิสุดา

์

หลงโส๊ะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๕
นายธีระพัฒน์ คำจันสุข

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๖
นางสาวทิวาภรณ์ บัวจันอัด

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๗
นางสาวธารารัตน์ ชินเชษฐ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงศศิวิมล สามงามทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กหญิงอาภัสรา ยางชุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายอาทิตย์ ศรีรัตนาพร

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ชาบรรทม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายประจักษ์ โยธาวงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายต่อตรักูล เกษมสุข

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายจิณณวัตร โพธิพรม

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายปรมัตร ค้อมคิรินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายเจษฎา ศิริอัครวาณิชย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายชินกฤต เฉียดหนองยุง

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

ตำลึงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายราเชนทร์ อินอุเทน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายเอกสิทธิ

์

วิสาระพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กชายคุณากร โพธิสักกัง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กชายอัมรินทร์ สีพาอุ

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กชายธนากร ชืนตา

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กชายรชานนท์ ธรหาญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายนุปกรณ์ พิมพ์ศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายธีรพงษ์ ทวีทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กหญิงสุพัตตรา พันธ์โพคา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กหญิงยศวิมล ศรีทะวงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงอัญชลี โพธินาม

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงสิริวัลย์ จันทร์ทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมแสงใส

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงพัณณิตา ใจกลำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กหญิงสุพัตตรา ภูนาเงิน

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงอารีรัตน์ หลงโส๊ะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กหญิงธนารัตน์ อุลัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงปาริชาติ มะลาไลย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงศิริประภา ภูพบบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงภัทรสุดา คำภักดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงธีญชนก บุญมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กหญิงเมธาวี แก่นนาคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กหญิงอริศรา คงเทพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กหญิงปาริชาติ รักษาแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กชายเจษฎา โขงจำปา

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ กติก

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายธนกร ผิวมะนาว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายอนรรถชัย สียา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายณัฐดนัย อุลัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายชโยดม ภาระกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายลัทธพล มะโรรา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายพนิช แดนสวรรค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เจริญบุตร

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายพรพรหม เชือบ้านไร่

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายภานุพงษ์ ทานกระโทก

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายคารมย์ หม่องคำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

วังคะวิง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายอาธิตพงษ์ ปาปะเก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กชายอดิศร พจนิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายพิชิตชัย พลบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา เสนาเสถียร

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงอมรา นาวัลย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงปยธิดา แสนวงศ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงกาญจนา คัชเขียว

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงวรัญญา เติมตัวรัมย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ชืนโต

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงปวรา สุ่มมาตย์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงวรรณภา อุดตทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงธันยพร สวยไชยสงค์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงจาริณี เจริญสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงศศิภา มงคล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงกิตติยาพร รสโสดา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงอรุณณี ภูนาเงิน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงพิชชาอร อ่อนปุย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงจรรยา ประกอบแก่น

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงชลธิดา ลาวิลัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงธีญชนก ยียวน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ ประชุมของ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงฐิตาพร ศรีเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงมณฑิตา จรบุรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ดวงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กหญิงลริตา แสนปาลี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๑
นายสุรเดช คำยศ

๑๒/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายนันทวุฒิ แฝงประเสริฐ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายพรหมมินทร์ สีพาอุ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยดิษฐ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายไพทูรย์ อาร้อน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายพลพล แก้วเจ๊ก

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงอลิสา ธานีวรรณ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กหญิงฐิติมา จตุเทน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กหญิงกานต์ธิดา พิมพ์พรม

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงสุมิตรา ภูมิศาสตร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงนุชรี สุ่มมาตย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงสุวภัทร์ บุญหล้า

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายณัฐชกฤตย อ่อนปุย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงปณิตา วงคำภู

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงพัชชิญา ทวดจันทึก

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงวิยะดา จันทะหงษ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงลาวรรณ์ บุญหล้า

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงมลฤทัย สมอแห้ง

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กชายชนะโชติ เอือทัดทาน

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๐ / ๑๙๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายวุธชัย ศรีทอง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงนำทิพย์ ศิริเกตุ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ธานีวรรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา เอนกนวล

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงพัชราพร จตุเทน

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงวนิดา ลิตธิสิงห์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เทพศิริมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กชายวีระพล อยู่ภักดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กชายภูมิพัฒน์ จุ่นขจร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายธนพัฒน์ สะอิงทอง

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายสุขิต พรมโกวาด

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงขวัญจิตร ด้วงคำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงประภาพร แสงดาว

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงณัฏฐมน หงษ์ศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงรุ่งตะวัน บุญแขม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงอัครปภา สุวรรณดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายวรเชษฐ์ ภู่แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายปณฑ์วชร เปรียมดี

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายจักกฤต ด้วงคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ เนืองไชลี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงรัชต์กมล จันทองสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ด้วงคำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงจนิดา ชากำนัน

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงวรรณศิริ เพ็งสวรรค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กหญิงจิมนทา อิมจิตร

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงฐนิชา มิงมิตรจัน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงพลอยนิชา สุขคำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กหญิงปย์จณฎ์ แสงดาว

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กหญิงปยะดา วงศ์ดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กหญิงพราวรุ้ง หุ่นทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กหญิงวรญา เพ็งสวรรค์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายปุญยพงษ์ โชติสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายธนโชติ จุ่นขจร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายชนกันต์ แกพิษ

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายจิตติพัฒน์ ทองศรี

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายวุฒิไกร เพ็งสวรรค์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๑ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กชายปรัชญา พันธะโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงณัฐชนก สาแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงปรียาวดี ศรีมูลเขียว

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงพาณิภัคร สายลุน

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงมัลลิกา งามสิทธิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงสมภาร ผุยผัน

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงสมิตตา สีชาทุม

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนงาม โนนงาม  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายศุภโชค วงค์ดวงตา

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายศุภชัย นันทะพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายไกรวิชญ์ สบายใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายธีรพล สีลุนใด

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายธนากร เสนาจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายธีรภาพ พิมพ์แสง

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายจีระศักษ์ ทิพกัณฑ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายเอกชัย อาร้อน

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายสุรพิชญ์ นามมูลสิน

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายสิทธิชัย ปญญะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายจักริน ชิยางคะบุตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายธีรเทพ ชัยมูมิ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายธีรชาติ โพธิผาราช

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายปวริศร์ มนตรีนอก

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายธนพล ประมะฆัง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กชายชัยกิติ

์

ทับธานี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงจุลเกศ เทือกโฮม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงศศิธร คงเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงสุนิศา อาร้อน

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงภัทรวดี โสดาวาป

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงศศิกานต์ มูลสมบัติ

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงฐิตาพร เทียมสี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงลลิตา หมืนหาวงษ์

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ ไชยแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงแพรวพรรณ เครือมะละ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงพิมลพร พุทธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กชายภาณุมาศ แก้วอุดร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายภาณุมาศ คำใจ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายจรุงชาติ พวงทรัพย์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กชายชินวุฒิ ทัพสุริ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ อันทะฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายพัศกร ดวงท้าวเสศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายวิศิษฐ์สัคค์ ปนคำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กชายชิษณุพงษ์ ทัพธานี

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงสุวรรณดารา ไธสง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ อิสรานุวัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงวารุณี นามบุดดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ สมใจ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงพรรณพร อาจโนนลา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงเบญจวัลคุ์ สารมหาชัย

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กหญิงอริสา บุตรตะคุ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงกาญจนศิริ ตุมร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงปาจรีย์วัลคุ์ สุระพาล

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายอัครชัย ทองสุทธิ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายคำพอง ทิพกัณฑ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายธนาธิป ประดับสน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายกฤษดา พลโรม

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายสุขสันต์ อาร้อน

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายธนาวุฒิ ทองสวัสดิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สมสนุก

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงพิยดา กงนะ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงอัญชลี สอนวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงรพีพรรณ ถุงนำคำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงรุ่งรวี แก้วใส

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงปาลิตา โสภา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงสุพรรษา มูลสมบัติ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงวิภาภรณ์ เหลาเกียง

้

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงลลิตา บัวจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงปทมา สีหนาม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงอรสา สีหนาม

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงจิรัชยา นันทะพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงปพิชญา หัดมาลา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายเอกลักษณ์ สาระคุณ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โนนสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๓ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กชายชัยมงคล ทับศรีรักษ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กชายชัยพิพัฒน์ นันทะกุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายพัฒวุฒิ ภูมิบ้านค้อ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงชวัลรัชต์ สังฆพรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงวนิดา จำปาสิม

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กชายธนากร สมน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กชายอภิชาต ขานสันเทียะ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายณัฐากรณ์ แห้วใต้

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กหญิงกรรณิกา อุทธา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงชนาภา จันเมืองคุณ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงจิรชาติ สุดาทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงณิชารีย์ เอกตาแสง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงญาณิศา สิงห์ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายศิริมงคล พรมมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช พันธุ์โย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายคมชิษณุ์ บุญหล้า

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายอภิรักษ์ นันทะศรี

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ คมคาย

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กหญิงรัฐฎาพร ใจธรรม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงปยวัณฎ์ จันทะบุตร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงพรทิพา มารศรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงพิมภิกา ไปนาน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กชายสุริยาการ จันทร์ทา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

กาสีวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายณัฐพงษ์ กาหลิบ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายก้องภพ ชนะสะแบง

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

อัศวภูมิ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กชายฉลองราช สีมันตะ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงรติมา ชุ่มจันทร์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงพรประภา ใจชุ่ม

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงธนพร ทัศพจน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายพงศพัศ ภูวนาท

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายปฎิพัฒน์ อนันตภูมิ

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๘
นายจักรกฤษณ์ พันธ์โพคา

๑๔/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๓๒๙
นายเติมศักดิ

์

จันทะสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๐
นางสาวพรรณพษา เกษนอก

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๑
นางสาวสุดาวัลย์ แพงคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงศิรินันท์ ดวงดูสัน

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงปนิดา รมซ้าย

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๔
นางชลธิชา มายอด

๑๐/๐๖/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายวราวุฒิ งามนาสี

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายวุฒิชัย ซ่อนนารา

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายกฤษฎา สุวรรณชัยลบ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายสถิต สมสนิท

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิกุลหอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายนนทกานต์ แพงศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายเพิมพูน

่

ศรีดาวเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กหญิงกนกอร ภูเจิม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายเกษมพงค์ เมืองพรม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กหญิงภัทรภรณ์ แสงแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กหญิงสุทธญาณี สิทธิพรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กหญิงเมธิกา ประทุมดวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทร์หนัก

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงฉัตรกมล โภคาพานิช

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงสุณิชา พรมชมชา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงปุณยวรรณ แสนสองชัน

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงศุภกนก หวังรุมกลาง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงณิชกมล วิชาอ่อน

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงมนัสชนก สีเรืองโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กชายพัชรภูมิ สุ่มมาตย์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กชายกิตติชัย พรมมากุล

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายวัชรพล ภูเจิม

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงจิราพร อาพัดนอก

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงสุภาพร พลเยียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ สังคะลึก

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงปยะธิดา เพ็ชรหวน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงธิดาภรณ์ อินทุประภา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมวิไล โพธิชัยงิวเหนือ

์ ้

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กชายธันวา นวลนา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กชายชุติกาญจน์ ไชยผา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายจักรพรรดิ โสเศรษฐา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายปรมินทร์ ชุมศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายนิธิกร โชติกลาง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายชิษณุพงษ์ บุญศรี

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายณัฐพัชร พลแพงขวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายณัฐพจน์ พลแพงขวา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายอมรเทพ บุญกว้าง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายยศพนธ์ ศรีสุริย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงนริศรา โคตคำ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กหญิงพันธ์พิศ พลแพงขวา

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงพรชนก ศรีสมรส

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงอลิสรา เหล่าฮ้อ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ ไทยอ่อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงชนนิกานต์ ศรีสุริย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายธรรณธร สุวรรณปกษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายคุณากร มหิธร

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กชายเศกบดินทร์ พรมเวินโขง

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงสุมิตรานันท์ อุดคำดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงปาริฉัตร นวลนา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงอัมราวัลคุ์ แทนวงษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงกนิษฐชา เชือดี

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กชายศิริราช สว่างสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กชายวีรเชษฐ์ กำยานหอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กชายตรีเทพ แจ่มจ้อย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กชายกลมภพ อยู่พูน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายจิตติวัฒน์ แทนวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กหญิงวรรณรดา ฝายสีงาม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงกลมชนก มนัส

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงพิชญารัศมิ

์

วันชา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภูทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงไอลดา สนกันยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงญาณาธิป ปรารถนายิงยศ

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงอัจฉราพร ใหญ่โสมานัง

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายเพิมทวี

่

แน่นอุดร
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทรายมูล โพธิชัย

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงมัณฑิตา มาไพศาล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายวุฒิชัย สีผารินทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายอรรถชัย แก้วเกิด

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายอภิรักษ์ ปาจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ กุลถา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายธนวิชญ์ สิทธิศาสตร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงวถิระมณ ผ่องบัวเผือน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายณัฐวัตร จันทะลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายณัฐนนท์ จันทะลา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงอถัชราถา ปาจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงณัฎฐากร ไชยสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงไพลิน สีนำพอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงชนิภรณ์ กุลถา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ทำทาทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงศิริจรรยา อัมฤตนนท์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเปา โพธิศรี ข

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๔
นางนุชจรินทร์ ซ้ายกาละคำ

๐๔/๐๓/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงกุสุมา ศรีสุขา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงภัทรภร ปทุมเขต

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายอำนาจ เจริญเขต

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายพิเชษฐ์ สวดมนต์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กชายธนาวุฒิ พลยศ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายเมธี เวียงสีมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กชายสุริยา อันทะชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กชายพงศพัศ ปานคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กหญิงรุจิรา ขันทองคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กหญิงทิพยรัศมิ

์

รู้บุญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เมาะลาษี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายสุทธินันท์ สุวรรณบุตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ ยังใจ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายพัศพล จรัสแสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายเสฏฐสัคค์ แสงคำ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พัดขจร

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิชัยช่วง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กหญิงกฤษนันท์ แก้วมาก

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายปริญญา สังวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายยุทธชัย คุ้มสุวรรณ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กชายอภิชาต สระประทุม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายวันมงคล จุมพลหล้า

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายยงยุทธ บุราณสาร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กชายทวี แก้วใส

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กชายภานรินทร์ เหง่าดี

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายกัมปนาท ทองก้อนเบ้า

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายธฤต รอดเริงรืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายจักรพงษ์ รอดทุกข์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายอดิศร อยุพุ่ม

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กหญิงฉันทิสา บุดดีคำ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงสุชาธิดา ปกครอง

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงพรนภา สุวรรณบุตร

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงลัดดา ก้อนจันทร์หอม

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายทนงศักดิ

์

พิมมาศ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายอภิเดช สุดบุรินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายพชร จอมคำสิงห์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุดดา

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กหญิงปยะธิดา แพงจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงปนัดดา เอือศิลป

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงนริศรา นาชัย

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๕
นายธนโชติ ปชชมูลตรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๖
นายณรงค์ฤทธิ

์

พังคะบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๗
นายณัฐวัตร วาระคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๘
นายปฏิภาน สินธุวาป

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๕๙
นายเจษฎา วงค์กา

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๐
นายอนณธร แดนคำสี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๑
นายตะวัน จันทร์สวย

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๒
นายอนุชา บริสุทธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๓
นายอภิชาต สุวรรณเขต

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๔
นายอดิศร แย้มศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๕
นายวรเชษฐ์ คงอินทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๖
นางสาวมาริริน รินเพ็ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๗
นางสาวมาริษา รินเพ็ง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๘
นางสาววาสนา กมลพล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๖๙
นางสาวกรรณิการ์ เชียงกางกุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๐
นางสาวชุติมา แก้วสีโท

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๑
นางสาวสุนิตา ทิมินกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๒
นางสาวธันย์ชนก ธรรมแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๓
นางสาวทรรศนีย์ วงศ์วาสน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๔
นางสาวสุนิดา เต็มไธสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๕
นายจิรันตน์ อันแสน

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายปติพันธ์ แก้วจันทร์ศร

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายอัษฎาวุธ หอสูงเนิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายโกมล พุทโธ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายจักรพรรดิ แสนขวา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายอัครชัย โฮนอก

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายภูธเนศ ทันพรม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายธีรภัทร แก้วจันทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายนิรวิทธิ

์

กุรจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายเดชณรงค์ หนองแบก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กชายศรนรินทร์ พละแสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กหญิงอริษา นนธิบุตร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงทิพวรรณ ดุงแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงวนิดา วิชาเดช

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กหญิงปณฑิตา เบิกบาน

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงวิมลศิริ ศรีแพงมน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กหญิงรุ่งนภา หงษาแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์ชัยศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงอรปรีดา เกษสิมมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กหญิงอาทิตยา แม้นพยัคฆ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แดนคำสี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงดารัตน์ คุ้มหนองแดง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงชมพู่ พลธรรม

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงวาสนา เอียมเวียง

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายณัฐพล หาดจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายอรรถพร เบียไทยสงค์

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายชยันต์ โคตรศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายพรชัย หาดจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายจิตกร จันทะปะทัศ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายฃัยณฤทธิ

์

สองพาลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒๙ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายวันชัย อินทร์สา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงชมภูนุช ทองสีเหลือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงพัชริดา พิมแพงรักษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงจิราพร จันทรเสนา

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงสุพิชชา สีม่วงงาม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงนิจจารีย์ สิมสีพิมพ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงสุธิดา มัดและ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงรสนันท์ ขันชาลี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กหญิงสุญาดา ก้านจันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กหญิงศิริภา กลางวิชัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงปรายฝน พินิจผล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงมุทิตา ต้นตาลเดียว

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงอุดมวรรณ จันทร์เทพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงมณฑิรา โสภาคำ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กชายธนดล ดุงศรีแก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ เบญจะขันธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังทอง วังแสนสุข  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กหญิงณัฐพร ไชยเสริม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงนราพร มาตรวงศ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กหญิงนริศรา พาสันจร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๔
นางสาวชนิตา นันทขันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๕
นายปฏิภาณ บุรีเพีย

๐๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๖
นายสุภชิต สมจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายยุทธนากร พรมรักษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงศรุตา ลำพองพวง

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายธนภัทร คตสังหาร

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงสุภารัชต์ ภูนำเงิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงเจนนี

่

สมสะหวัด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กหญิงเมษา พรมมาคุณ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๓
นายปฎิพัฒน์ เสโน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๔
นายพงษ์เทพ โคตรมณี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๕
นายปรมินทร์ ศรีทุมมา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๖
นายปรมานุชิต จันทมาตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๗
นางสาวสุพิชชา วงษ์งาม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๘
นางสาวกัลยากร รัตนพิเศษ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๓๙
นางสาวเจนฤดี พรมจารี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๐
นางสาวสุภาวดี บุญยัง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๑
นางสาวกุลิสรา มีมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงสุทธิดา มูลสาร

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายกิตติภณ ประเสริฐสังข์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายธนกร พังไธสง

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายวัทน์สิริ ผงสีนวน

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายฤทธิภูมิ

์

โพธิสักกัง

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายอนุภาพ ทรงสุวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายณภัทร โคตรสา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายวราเทพ สวดดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายวรากรณ์ สวดดี

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุรีเพีย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายศุภกร ดีมาก

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กชายสกานต์ เลิศเศียร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ชินจักร

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กชายธนชัย กาละชิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงแสงอรุณ บุญแพ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงวรันธร บำรุงสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงสุนันทา ครองผา

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงวริศรา ฆ้องมีเสียง

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงปฏิญญา สัมฤทธิรินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กหญิงสุภาวดี ภูกองไชย

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กหญิงภัททิยา มาตย์งามเมือง

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงธนพร อินชันศรี

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กหญิงเจนจิรา คงปฐมพร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ดวงพา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กหญิงจริญทิพย์ บุรีเพีย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กหญิงกิติกา สิงห์คำปอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงสุนิสา สังเหล่าแถม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงพนิดา พิลาวัลย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงอภัสรา เกตุวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงเกตน์สิริ พระวิเศษ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ กองทรัพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงศิริตรา กระโจม

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายเฉลิมชัย จิตวิขาม

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายธีรภัทร แท่งทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายราเมศ บำรุงสงฆ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายมนตรี โพธินาม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายธารินทร์ โพยนอก

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายธวัชชัย บุญประเสริฐ

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายฐิติ แสงภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายธีรภัทร์ ราชโคตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กชายวัชรินทร์ พลอาจ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กชายอภิรักษ์ ละเอียดออง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมชือ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ดวงพา

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงปยะธิดา วงศ์สีดา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงสิริวิมล บุญทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงมะลิ นิรงค์บุตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กหญิงนิชกานต์ หาญธงชัย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา ลิมภักดี

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กหญิงกัญญาพร ธรรมมามนต์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กหญิงสุธามาศ ดุงศรีแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กหญิงปภาริทร์ เดชศิริ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กหญิงอารียา บุญเจริญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงภัทราวดี หยาดไธสง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงชุติสรา เกษศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงมทุมาตร ดุงแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงอรจิรา แสนพันเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงมัณฑิรา ศิริไพบูลย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ สีลาวงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงสู่ขวัญ สมบัติกำไร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กชายพัฒนพงษ์ ใสนาม

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายวุฒิชัย แสนสายเนตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพวงศ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายธีระชัย อินธิกาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายบัณฑิต พรมมา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายชุตินันท์ ปองจันดา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กชายอนุศิษย์ นาวงษ์ศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายนิติพงษ์ มหาวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายพีรวัฒน์ บุตรดาศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายนครินทร์ พรมสอน

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายสุริยันต์ จันทร์ล้อม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายเฉลิมชัย ด่านขุนทศ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายพีรภาส ศรีกุดตุ้ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กหญิงณัฐลี โพธิสักกัง

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กหญิงเจดศรา ซือ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กหญิงกรวรรณ พลอาจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กหญิงจิรภิญญา ชมซ้อน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กหญิงจริยาพร สมชือ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กหญิงเกศสุดา ศรีทุมมา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงนลิน อินชันศรี

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทักษิณสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงสิรินทรา จันทร์สวย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงวราภรณ์ โอนากุล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญพูล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายสิทธิภณ สอนอาจ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายวรพงศ์ สุริโย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงรุ่งนภัทร โคตรสีดำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงชวัลรัชต์ ภูทองเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงธิดาพร จำนงนิช

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงสุภานิน หลวงสุวรรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กชายวนศักดิ

์

เม่ามีศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กชายไชยวัศ บุตตาศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กชายธนายุต จิตวิขาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายพีระพงษ์ โพธิผาราช

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กชายธนภัทร มาตย์งามเมือง

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายชัยพัฒน์ บุญยัง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ไชยปอม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายวัชพล พันทะยอด

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายพงษ์ภิเชษฐ์ ปนทอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายทวีวุฒิ แข็งกล้า

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายศุภกฤติ โพธิสาธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายคัชพันธ์ นุ่มภักดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายจิตติวุฒิ แสนสุด

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๓ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กหญิงคีติกา จันปุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กหญิงสุภัคธิดา มุ่งโนนบ่อ

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กหญิงสุนิสา พิลารักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงวัลคุ์นิศา ทาวงศ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงณัฐฐาพร บุรีเพีย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงณิชมน ยันทุย

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงปุณยาพร ลาภบรรจบ

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กหญิงกฤตยา จันทร์พิทักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงนัชชมณฑน์ สายสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงปริญญา รสปุง

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงบิรัญญา นอร์แมน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงปาณิศรา ภูกองไชย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงบัณพร พลเชียงสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงศุธาสินี ดุงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงปวริตา ศรีนามล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา แสนเมือง

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงวรัญญา ดุงศรีแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงรัตนา ชาญกว้าง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงจิราพร กำดอนแตง

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงทัศนีย์ ศรีโสภา

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา ปานเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงชลลดา นิลชานนท์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงปวีณา ภูนาผา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แหลมฉลาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายณัฐพัชร ดวงเล็ก

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายณัฐภัทร แสนสุด

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายทรงพล ราชโส

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายสราวุธ จูมคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายวัชรินทร์ ดุงศรีแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายปริญญา โสดาธาตุ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายวีรภพ หลินภู

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงชาลิณี มีเกาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ คำแสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงสุภัคธิดา ธนรัชดางกูร

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงพรธิตา กงนะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงวรรณิษา เนียมทิพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงเพชรชนก วาสิคาม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงสุตาภัทร ก้องสำโรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงพิราพร ผุโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงผกามาศ สุวรรณ์กลาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงอโรชา ฉิมลี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงธันยพร วิเศษศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กหญิงวิลาสินี เงินจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กชายพีระพล ศรีชมชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กชายอรรถชัย แถวถิน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงปาริตา สุมาลุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงณัฐพล ธรรมรักษา

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๒
นางสาวณัฐพร เรณะสุระ

๑๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๓
นายพีรพัฒน์ ชมภูราช

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อรรครินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กหญิงญาดาวดี มานะสี

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กหญิงมัลลิกา สิทธิมาตย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงชุตินันท์ สิงห์งาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กหญิงอัมพร หาญเชิงชัย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กหญิงวรนุช หนูสุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงสุพนิต พรหมศิริ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงณัฐวดี เหลียมศรี

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ สืบวงศ์แสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายทวีชัย นวกะคาม

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สุขทอง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงปณิตา อุทากิจ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงวธิตา แสนแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงวนิศรา นันทะศรี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงธีรสุดา เทพแพง

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กชายคณวัชร์ หวานแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายกชกร สีทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายคัชภณ เชิญชม

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กชายคณัชนันท์ เพียรสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กชายน้องทราย ทุ่งลาด

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายอนุพนธ์ รัตนวงศ์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๕ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายสุธิดา ลากลาง

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงธัญญมัย บุญชัยยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๗
นายสุทธิพงศ์ บุญอภัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีเมือง ศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๘
นางสาวปยธิดา คุณพิบูลย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านศรีเมือง ศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กชายวรวุฒิ อำนาจเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีเมือง ศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงสุพรรษา เกือกูล

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีเมือง ศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงพิจิตตรา ตะหน่อง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเมือง ศรีสุวรรณมงคล  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ พลทะศรี

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กชายภานุพงษ์ สุขลิตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุพโต
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายวิกรม วงหนูพะเนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายสุวัจน์ชัย สีลาเกษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายเสฎฐพงษ์ กัญญะพิลา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงชุลิตา แสงจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงพัชรนันท์ กรุทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงธมนวรรณ โวหารลึก

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงจิรนันท์ สมบัติหล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กหญิงภิยะดา คำสอน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายสุรวิชญ์ สุขลิตร

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายพัฎชนน เทเวลา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กหญิงกัลยา ศรีวรสาร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงสุกัญญา จิตพรมมา

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ผลมีศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงสุพัชรินทร์ กริบกระโทก

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายเพชรพิชัย กุลจันทา

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายสวัฒน์ชัย สาลีหงษ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กชายไชย์วัฒน์ ธนูนิล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กชายพงศกร สว่างสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กชายคริฬจพงษ์ จันทร์สุพรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงฉทิตยา สุนทร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงใบหยก กงสะเดิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงจันยพร สมบูรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กหญิงธัณนัทน์ วัฒนชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงสุกัยญา ฉำมาตย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายรัฐภูมิ พูนเพิม

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายเศรษฐสัคค์ สินพรม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายสิริศักดิ

์

กงสะเด่น
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กชายจักรเพชร จันทร์เงิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายธีรัฒน์ ไชยพรรพ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายพัฒนสิทธ์ ลานะแนน

๐๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายศักดิสกนธ์

์

คาทะองศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงสุรพค์พิมล แก้ววงษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงสุนิฬา ยาพันธ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กหญิงสายธาร หาหวย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงศรัญญา ชาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กหญิงชุติมา บุญชู

๒๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงสุภัทรา แวงวรรณ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายจักรี แสนพันธ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายปญญา จันทร์ไทย

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายศรายุทธ บุมฉภัย

๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กชายอดิศร คุ้มไข่นำ

๒๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายถิระพงษ์ คุ้มไข่นำ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายภาณุเดช สุจันทร์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กชายจักรินทร์ อินทะวัน

๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กชายภาณุพงษ์ ตะปงแจ้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายวัฒนชัย บุตรโคตร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ธรรมโรเวช

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงญดาพร หมฉยา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สัจจมณี

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กหญิงญาณากร เลิศสุข

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงญาณาภรณ์ เลิศสุข

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กหญิงปญญาพร อุทัยวัฒน์

๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงวิลาสีนี แวงวรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กหญิงวรัญญา ชาลี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงวรรณวิสา อำมาตร์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงปยดา เนืองชงภู

๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงทิตาวรัตถ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์
สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงธัญชนก คงชู

๑๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายศุกฤกษ์ สีวะสา

๑๘/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์

สว่างศรีชมภู  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายอภิชาติ มะลาวาด

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๗ / ๑๙๙

้
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อด ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กชายมนตรี ชูอินทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กชายสมบัติ เค้าทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงสุธิชา สิงห์สุด

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงจิดาภา ผลานารถ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายชินวัฒน์ จัดแจง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดงแสนสุข

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงอัญชิสา สัตตะพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงศิรดา ยินดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กหญิงธาวัลย์ ท่าพิมาย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ คำแสนโตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงปณิชา ธนชายศภัค

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิชัย

์

หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สงคาม

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิชัย

์

หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงธัญญนันท์ โพธิชัย

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิชัย

์

หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ คุณยัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายวรัญชิต เลพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายพีรภัทร์ โฮนอก

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายภูริภัทร สิงห์ทองห่อม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงธมลวรรณ พระโส

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ เลิศสงคราม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงณิชาภัทร ทาชาลี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายจีริศ เสพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายวีรัศ เสพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายสถาพร ศรพรหม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองนพคุณ

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายสิงหา สีหาโบราณ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายศตายุ สิริบุตร

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายจุฬารัตน์ วรถ่ายฐาน

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายบูรพา อุปรีย์

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายอภิศักดิ

์

ศฤงคาร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ห่อคำ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงเพ็ญผกา แสนบุตรดี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายรุ้งทิวา ชัยลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ถนอมพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๘
นางสาวบุษบรร วันทองทักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๑๙
นางสาวอริสา ทุยโทชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายวรวุฒิ สุไชยะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กชายกฤษณะ คำชมภู

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กชายทักษิน จำปาบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายภัคธร โพธิศรี

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กชายทักษิน คูชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายกรชิท ท้าวพา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กหญิงสุวิชญา กล่อมกะโทก

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กหญิงนันทภัทร จำปาบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กหญิงภัทริยา น้อยพิมาย

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาวยศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุนิสา มีนทะระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กหญิงสายธาร สุวรรณเพ็ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กหญิงพรณภา นามวิชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังคางฮูง หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายยุทธกร ซอนอินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายจิรสิน บุดดีคำ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายศักดิดาวุฒิ

์

รักสมบัติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กหญิงณัชชา โพธิเบ้า

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กหญิงกชกร พูนกิตติสุข

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายปภพ อุตลวง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายวุฒิไกร เทพาศักดิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โสดาคำแสน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ สาวิกัน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงอรัญญา จุมพลหล้า

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ คงสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงปาริฉัตร หาญเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงมลิวัลย์ เทพราม

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กชายสิทธิกร อัคธรรม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กชายจานุเดช ใคร่นุ่นกา

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กชายอดิศักดิ

์

อินธิราช
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายไพรัช ไร่ขาม

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายอัครเดช บุญพา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายกนกพล เพ็งมะเริง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายณัฐภัทร พูลดอก

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำศรีระภาพ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายอนุพงษ์ แสนสูง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓๙ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายบารมี ใคร่นุ่นกา

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายพงษ์พิษณุ ศรีทอง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุดดีคำ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงปยะพร การะเกศ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กหญิงกัญญพัชร ไชยารักษ์

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายสุรินทร์ธร อินทร์ยก

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายอภิสิทธิวุฒิ เมืองมัจฉา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายนันธวัช โพธิศรี

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายภูมิวรินทร์ บุบผา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายอนุสิษฐ์ โสภา

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กชายภูริภัทร ภูมิประพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กชายธนกร ปแก้ว

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กชายอัคคเดช ท้องค้อ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายณัฎฐากร ภูรุ่ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายสุรเชษฐ์ อุทัยชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงศศิภา แวงวรรณ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงอภิญญา สาครเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงสุธาสินี ประเสริฐสังข์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงจิรประภา สังคะลึก

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงจันจิรา เกรงชัย

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงลลิตวดี ชำนาญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายนันทพงศ์ สังรัง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงเกศศิรินทร์ นาทันตึก

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กหญิงชาลิณี ชัยบรรลือ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กหญิงนิรชา บำรุง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงพันธ์วิรา บุญประคม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กหญิงเมธาวดี เทพกอม

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงธนัญญา แสงนันดา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงแพรววนิดา ลำพองพวง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงศิริวิมล จันโสภา

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๕
นายอนาวิล ใหญ่โสมานัง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๖
นายชานนท์ ศรีสมรส

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายวุฒิชัย ศรีประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ กองม่วง

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายอดิศร ศรีพลไกร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๐ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังสิราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงสุพรรณหงส์ มะลิงาม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงเยาวเรศ ศรีสุพรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงสุชานันทร์ พฤกษาสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงสุพัตรา ลากุล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงณัชณิชา ใสยะปน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กชายจตุพล ลุนทะลา

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กชายธนากร จันทรประเทือง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายสิริโชติ จำปาโอ้ก

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายณัฐวุธ กองทรัพย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สาวิกัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงสมัชญา วันทองทักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กชายปญญา เขตโขงขวาง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กชายมนต์ตรี สีสมบัติ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กชายอินทัช คำหาญ

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กชายศักรินทร์ สดมพฤกษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กชายรชฏ สารวงค์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กชายธนากร คำหวาน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กชายวุฒินันท์ หาญพังงู

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายกิตติชัย สดมฤกษ์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กชายปุญญพัฒน์ รสธรรม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กชายจัตุรงค์ งามสันเทียะ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงภัณทิรา ประวะเสนะ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กหญิงวรัชญา ลือเลือง

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีภักดี

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงสิรีธร สุดาเดช

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กหญิงอาทิตติยา พรมสอน

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กหญิงปฐวรรณ สวัสดิกุล

์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา พินิจมนตรี

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กหญิงวรัทยา พันหล่อมโส

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงศรีสุดา ขันทองชัย

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กหญิงกฤษติกา โสภาอุทก

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงชลธิชา ชินณวงศ์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายเจษฎาชัย ภูทรายขาว

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายศุภกร การทัก

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายศักรินทร์ ศรีคำหาญ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ สุมามาลย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กหญิงอินทิพร แก้วเนตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กหญิงสุวนันท์ อ้อมนอก

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กหญิงธิฆัมพร พันธ์โสม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงเปรมกมล ศรีชัยมูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงอาริยา แก้วภูบาล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงพิมลวรรณ ไชยวัตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงนันทิชา ศรีสมรส

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงศิราภรณ์ พรหมณี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายกฤษฎา ผลาการ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพยนอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงนาตยา หวังดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กหญิงปาลิตา จำปาแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กหญิงสิรินรัตน์ ภูนามูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กหญิงประภัสสร วันทองทักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กหญิงธีร์นัดดา สมบัติประชากร

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ชาลีผาย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายชูไชย อินพามา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงหฤทัย สาระวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายพงษ์พิสิฐ เสาวทน

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายวสิษฐ์พล ผิวยศ

๑๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายจักรภัทร์ ดงแสนสุข

๑๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายอดิเทพ เยาวสูตร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กชายสุรสิงห์ สักแกแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ดีธรรมมา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กชายอนุชา กันกางกุล

้

๐๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กชายปรเมศร์ คูณดี

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กชายธันวา สระประโคน

๐๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงยุภาพร วรรณพฤกษ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงธณิญา วารินอินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยกันหา

๑๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงวราภรณ์ โพธิสาธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงกีรติกา บุญปก

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงอัจฉรา เสนาเจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยกันหา

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กหญิงเบญจพร โพธิผล

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายมงคลชัย ภูมิคม

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กชายอธิพงษ์ ลุนไชยภา

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงนิศาชล มาลาน้อย

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๕
นายรัชต์ คลังมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๖
นางสาวณัฐนิชา ภูมิเพ็ง

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๗
นายโกวิทย์ อ่อนบึง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๘
นายเอกราช ปนใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๖๙
นายวายุพัด ขันทะมาศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๐
นายพีระ ศรีละคร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๑
นางสาวพัชรพร โลมาสา

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๒
นางสาวอิสริยา ดวงพรมยาว

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๓
นางสาวณิชาภัทร หงษ์บินมา

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๔
นางสาวสุดารัตน์ แสงดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๕
นางสาวนำทิพย์ วิชัยวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๖
นางสาวหยาดทิพย์ วิชัยวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ สาระพร

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงชลกร ดวงพรมยาว

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายธนวัต แสนโคตร

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายจิตติชัย ละโป

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายประพันธ์ ผามสิมมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายภูมิเพชร ขำเขว้า

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายเมธากรณ์ สียางนอก

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กชายพีระพงษ์ กะโห้แก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายดนุเดช โคกยะสุพรม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กชายวานุกูล น้อยหา

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กชายธนวุฒิ สุวรรณหงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กชายอภิชัย แสงเขียว

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายดวงจันทร์ เขตตวิทย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กชายธนเวศ เพิมทอง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายพุฒิพงษ์ เดชกุล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายวัชรพล หินแรง

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กชายปภังกร กุลสุวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กชายโสภณัฐ ทองธรรมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายวีระภัทร เหมือนอดทน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีสวาท

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายธนากร ศรีบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงสุภาพร มาศวรรณา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงอภัทชา ภูวงศ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยธี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กหญิงวัชราภรณ์ สิงสูงเนิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา รักบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ อัครวิจิตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กหญิงกุลภรณ์ บูชาพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กหญิงศรัณยา ตุ้ยแพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงศศิประภา สีประชัย

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงชลดา การะครัว

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงอภัทรชา จ๋อมพันธ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงสุทธิดา แก่นนาคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงจินดาวรรณ เวชทัยสงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๑
เด็กหญิงปวัณรัตน์ พรหมจารีย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ มุมทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงภัทรวดี แสงกำเลิศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงนันทกานต์ ศิริขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๕
นางสาวธิดารัตน์ พันสีทุม

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๖
นายวระวุฒิ ลีทับขวา

๐๒/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายณัชพล สมบัติกำไร

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายศักดิขรินทร์

์

ต้นวัน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายเจษฎา แสงนันดา

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ ลาสุธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กชายฐาปกร ทำไหม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงปลายฝน เหมือดอดทน

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงอริสรา แก้วเล็ก

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงชฎาภรณ์ โพธิพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงรุจิรา เสนามิง

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงขวัญจิรา เจนวีถี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายจตุพล ทีลารักษ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กชายสุริยะวงศ์ บุญปญญา

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กชายธีรพล ทิวเชียง

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายวศิน ปานิเสน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กชายธนวัฒน์ สารมานิตย์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กชายศุภณิมิตร คำมูล

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายธนัท บุตรชาดา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กหญิงลักคณา โคตะพันธ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ประสาระวัน

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กหญิงรัชรินทร์ จันทะพิทักษ์

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงพัชรพร เขียวรี

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ เหาะเหิน

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงธนพร คงระกำ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กหญิงเพชรลดา โคกสุพรม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ประกาเวสูง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายถิรวัฒน์ พลธุชัย

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กชายจิรายุส หาญณรงค์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายสิรภพ สารมานิตย์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กชายกิตติคุณ ไลรัตน์พล

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายธนกฤติ สีสัน

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงอาทิตยา จิวจิน

้ ้

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงอณุชทิฎา งามนาศรี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงณัฐณิชา คำมะโนชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงปพิชญา ปานสีดำ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายชินวัฒน์ ประหา

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงอินทุอร ประกอบวงษ์

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงนิยดา อาลัยพัฒน์

๑๔/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายธีมากร ช่องวารินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายโชคอนันต์ โคตรมูล

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายสราวุฒิ เกมิโย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายศักดิสิริ

์

มาศวรรณา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงชนัญธิดา ศรีไทย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชา ลุนทะลา

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงศิริพร อัมพรทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

พูลอินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายไพรัตน์ แสงปญหา

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายณัฐพงศ์ สิริมงคลเจริญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายจักรพรรษดิ

์

ธาตุทำเล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายภัทรนันท์ แก้วสีโท

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายธีรภัทร สกุลเดช

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงธิยดา ประชานันท์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงปวริศา แก้วภู

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายพศิน ลีโคตร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายพศุตม์ ลีโคตร

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายศรันย์ เงินจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายธนโชค ธรรมไหม

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กชายสถาพร สายทอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายวศธร รักค้า

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายแสนชัย พันโบ

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายณัฐพร โพธิพล

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กชายธนกร โนรินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กชายพันธวีร์ ทำไหม

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กชายสุวิชา หงสาวดี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กชายชญานนท์ ศรีเพ็ง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กชายอนิรุต ธานโชดี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สาระดี

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงพลอยอุมา กาละมูล

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงพรทิพา สิทธิขุนทด

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์ พลหนุ่ย

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงพรธิดา เมืองมัจฉา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงดาวเรือง สุพิทักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายทักษิณ บุดดีคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายสมพงษ์ ขันทองคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายธเนศ เบ้าทองจันทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายพันธ์ศักดิ

์

ลุนทลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายกิตติ จันทา

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายภูมิศักดิ

์

คำศรีระภาพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายพงศธร คำโพธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายอนุชิต แสงกล้า

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายธเนศ ศรีแสง

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายรัตินันท์ โอชารส

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายสรวิศ โสภาพร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายธนดล ลุนทะลา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายพิพรรธน์ ไชยมาตย์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักษาแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุดดีคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายสุพจน์ ราชบรรเทา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายเมฆิน บุดดีคำ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายศุภกร คำศรีระภาพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายธนาวุฒิ กาสี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายสุขสันต์ ลุนชัยภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายอนิวัต คำศรีระภาพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กหญิงชัชฌา บุดดีคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เข็มพรเย็บ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๑ เด็กหญิงบุปผาสวรรค์
อัดโดดดร

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงสิริกร รวดทรง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงอทิตติญา คุณวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงเจณิสตา พิเศษ

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงศศิทร ศรีชัยมูล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงพิกุล ไชยวุฒิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงประภัสสร แก้วภูบาล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กหญิงอังสุมาลิน บุดดีคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงบัญฑิตา โคตรชมภู

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงปยะธิดา มุ่งโนนบ่อ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงอนัญตญา บุดดีคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงจิราภา คำศรีระภาพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงทิฆัมพร ดงแสนสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายอาทิตย์ สมสนุก

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ วิชาชัย

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กชายอมรเทพ เยียมทรง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กชายศรายุ สมบูรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กชายวรพันธ์ บุญพา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กชายทินกร ชาดวง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายจิรพัฒน์ จันทรเสนา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายต่อศักดิ

์

ทรัพย์เพิม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายชนะชัย คำศรีระภาพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายวัชรพงศ์ ไชยสงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายบวรศักดิ

์

ลุนทรา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายวิริทธิพล ฝายจะตุรัส

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กหญิงอรสา นำพี

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กหญิงชญาดา คำศรีระภาพ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กหญิงอรพรรณ คำศรีระภาพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กหญิงอรปรีญา ปสสวะภา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กหญิงอรวรา ดงแสนสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ คำสะอิง

้

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงสุขฤดี สมชัยยา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายจิรวัฒน์ ดงแสนสุข

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายทาวิน ขุ้นค้า

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายศักดิมงคล

์

เยียมทรง

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายณัฐพงษ์ บุดดีคำ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กชายคมกฤษ อินทร์ยก

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กชายภูวนัย จุนจิง

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กชายพัฒนา ทิพรักษ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายเอกพล หลักชัย

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายพีรดนย์ ธรรมมานนต์

๓๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงมุกอันดา สมสนุก

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ผาริโน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ ชมภูราช

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กหญิงกมลทิพย์ จันทรัง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กหญิงสุภัทรษา รังขัด

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กหญิงจิรพรรณ จักสวนวัว

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงภิรัญญา พชรภาส

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงพิมพ์พิกา พาพิมพ์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์หอม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กชายขยธร สลับแก้ว

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายศุภชัย จำปาศรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กชายพรพิชัย ภู่ชาวนา ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายอนุชา แสงกล้า

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กชายชานน ศรีพลเล็ก

๒๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายเอกรินทร์ จันทร์ขุนทศ

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กหญิงเจนจิรา บุญธรรม

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายคมกริช ไชยแก้ว

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายคมฤทธิ

์

ไชยแก้ว
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายจักรชัย รังคำกอง ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายณัฐภูมิ โครตชมภู ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ โครงกระโทก

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายธนากร กรโสภา ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กหญิงปวีณา คำมะโนชาติ

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กหญิงวิภาวดี ศรีไชยมูล

๑๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงศิริวิมล สีตาเลา ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายนนทกร สมสนุก ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายบูรณ์พิภพ เชยชม ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายพรหมกร คำมะโนชาติ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายอนุชัย ไชยโอชะ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงภิรัญญา จันสุภีร์

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กหญิงณัฐริญา ปองคำรด

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กหญิงศิวารยา ปาทา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงปยธิดา สร้อยพวง

๒๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงตินา พิบีลักษณ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงโสฬสินี เม้าราศี

๑๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายขจรศักดิ

์

ลีชน ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายนรพนธ์ ขัตติยะวงษา

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงปนัดดา คงแสง

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงญาณี ฤทธิบูรณ์

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงศิรินทรา มิตรจิตร

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายสุวิมล ชาปดชา ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายธนาวุฒิ เตศิริ

๑๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายพรหมพิริยะ พันอยู่

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายภูริพัฒน์ สีกล่อม ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายกิตตินันท์ หันวิชา ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายบดินทร์ เดชบำรุง

๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ สมบุตร

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงสุกฤตา คำวิเศษ

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงอภิสรา ไชยคำจันทร์ ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงจิรพิญญา หลักชัย

๑๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงอัยริสา แสนแก้ว

๑๗/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๔
นางสาวพรวิวาห์ บัวผัน

๑๐/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ขัดนาค

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กหญิงลลิตา เม้าราศี

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายสิทธิกร ขมิน

้

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กหญิงจิตติพร วงษ์ตระกูล

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายณิชพงค์ ประเสริฐสังข์

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายธีระภัทร จันทร์เอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายปรเมศร์ พันษา

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กหญิงนลิตา สัมพุทธ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กหญิงประภัชญา ผาริโน

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงฟาใส บัวเงิน

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงศรัญญาพร สายผุยธรรม ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสภาภักดี

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงปริศนา ทองละคร ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงปภาวดี โสภณรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กชายพงศ์ศธร ละมัยกลาง

๒๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงนรินญา สุวรรณา ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กหญิงนิสาชล เดชะประทุมวัน ๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กหญิงสุวรรณา เจาจารึก

๑๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กหญิงนำเพชร สาอุตม์

๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายจิตติพัฒน์ ผ่านใหญ่

๑๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายธนธรณ์ ศรีเตา

๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายกิตติพงษ์ แสงห้าว

๑๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กชายนิติธร เชือกุดรู

้

๒๐/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สนสังข์

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายสุธิพงศ์ เอียวออด

่

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายจักรพงศ์ สีดาใหญ่

๓๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงพิจิตรา หารินทะชาติ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พาบุดดา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายธเนศพล สุริวงศ์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายปณณวัชญ์ วงระคร

๑๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงโชติกา บุญมาก

๒๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงบัณฑิตา เสนนอก ๐๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงปยะธิดา สาอุตม์

๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กชายแพวพรรณ รวีรัฐยา ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิคำ

์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กชายกิตติกร บุญภา

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายชัยณงค์ บุญภา ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กชายณภัทร ปงสุข

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กชายทนงศักดิ

์

คลังฤทธิ

์

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กชายวสุพล จันทร์ปลิว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายอัษฏาวุธ อุ่นดวง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กชายคณิน จันทา

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณบุตร

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายพรมนัส สินปรุ

๒๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กหญิงจิรวดี เข็มพรหยิบ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ทึงอวน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงธัญสมร เสวครบุรี

๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงธันชนก สีลาจันทร์

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงเกวลิน เม้าราษี ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงวชิราพร กุดนอก ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงจันจิรา จันทา

๑๒/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีเข็ม

๒๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา โพธิตาทอง

๑๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงจิราพร บุญภา

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงพรรณิภา สีดาใหญ๋

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กหญิงเมธิดา มณีสุทธิ

์

๑๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ พมศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กหญิงวรรณพร บุญพา ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงสุนิสา ละคร

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กหญิงชลธิชา พุทธสอน

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายธวัชชัย ปองบุญจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายชินวัตร โมคา ๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กหญิงน้นท์นภัส บุญศรี ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายณ้ฐพงษ์ ทองโคตร

๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กชายณํฐวุฒิ ปงสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กชายโอภาส บุญภา

๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เวสไธสงค์

๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กหญิงงามศิริ ศรีเข้ม ๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงนันทิชา เบ้าสาลี

๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงอภิชญา ทับภูธร

๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๑ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงดวงกมล คำทองอินทร์

๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กชาย๓รินทร์ นาดประนิล

๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณบุตร ๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายอธิราช ชสติวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายทินกร ศัดเหลา

๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายธนิศร บุญพา

๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายธิติวัฒน์ บุญภา

๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายเลญจพล บุญพา ๑๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กหญิงปนัดดา ปญญาเมืองคุณ

๒๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กหญิงสุภสสิริ ผ่องแผ้ว

๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงจุฑามาส พมศรี ๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงอินธิรา สะพังเงิน

๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงชลิตา บุญพา ๑๐/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(วัดบูรพารามอุถัมภ์)

พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กชายมลตระการ ทะนงค์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กชายธนภัทร ศรชัยมูล

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กชายอนุสรณ์ หมีแหม่ว

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กชายอภรักษ์ หมีแหม่ว

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กชายปริพัฒน์ ดวแสนสุข

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กชายปรัชญา ทาหล่อน

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กชายภูมินทร์ จารุสานต์

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กชายสุภกิณห์+ แสนสง

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กชายวชิรวิชญ์ สันตินรศักดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายวรวุฒิ เย็นพู่

๒๕/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงนิรัชพร บ้านซฮง ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงอรัญญา บุญพา

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงเบญจมาศ แฝนด่านกลาง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงปาลิตา ทาระขันธ์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงชฎาภรณ์ นทิราช

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงนริชา คำภูมี

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กหญิงรติกร บุญพา

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายธนบูรณ์ หล้ามาชน

๐๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายกิติภัทร

้

รัตนสีกา
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กชายธนพล สมบูรณ์

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายธนากร วงชชาลี ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายองอาจ นามอาษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายมาร์ติน ผ่องแผ้ว

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายศุภกฤต ธรรมวงศ์ศรี

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายภานุ ศรีลายลำ

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กชายพลพล แก้วสินสว้สดิ

์

๒๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันสุภีร์

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงชลิสา บุญภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงปวีณ์สุดา รักญาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงยุภาพร โพธิคำ

์

๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงพัชราภา สินทร ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงอรปรียา จันมี

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ยาตาล

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงกศืวิมล บัวทอง

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงสุนิสา พาศรี

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายธราธร บุญเย็น

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายเกียรติชัย ก้วก๋า ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กชายวีระภาพ บุญพา

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายศุภราช ราชพล ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายธเนศ จันทสี

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายพงศธร ธินา

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายรัตนอินทร์ ทองดี

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายคณาธิป พรมแสงใส

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายสหรัฐ ศรีจันทร์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายณทวัฒน์ นิงแนน

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายปยพล พรมวงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายวรชิต ศรีเดช

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายวรโขติ ศรีเดช

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายวิศรุต แก้วอุ่นเมือง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ ศรีชัยมูล ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายธันวา ศรีชัยมูล

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงฐิติมา อึงสะกาว

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงนิศามณี พลเขมร

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เบ้าทองจันทร์ ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงสุนิสา นามโนรินทร์

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงมนต์นภา ตาลดอน ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงฃนันทิกนต์ โยชน์สุวรรณ์

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงบุษญา สมบูรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงธนิดา ศรีสมรส

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงบุญญพร บุญพา

๑๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงชนินาถ พิลาแดง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงธัญญารักษ์ โยชน์สุวรรณ์

๑๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงโสภิดา ศรีสมน้อย ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงสุภาวิดา บุญภา

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงชลดา พรไชย

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กชายชนะชล ยืนนาน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายทิณกัณฑ์ ธุระทำ

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายแทนคุณ กุลดำแดง

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ รัตสิมวงศ์ ๓๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ แวดไธสง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายอดิศร บุญพา ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายจิรายุ ทีโสดา

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายธนอนันต์ รอบรู้ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายคเชนทร์ พิมพา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายปฏิภาน ปญญาที

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายวายุ แพนไชย ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายหัสฎิน ชาตรี ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายบัณฑิต ศรีสัตย์

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายณ้ฐพงษ์ แฝงฤทธิ

์

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายจรัญ หล้ามาชน

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายพัทรพล ประเสริฐ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายศุภะจิตร แก้วอุดม ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประดู่ยศ
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กหญิงปพิชญา อุดานนท์

๑๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กหญิงณิชกานต์ แก้วอินทร์ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กหญิงอัมมิกา ศรีบรรเทา

๑๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กหญิงพิมพิชา คันทะสม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงวรัญญา จารัส

๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงจินดาวัลย์ บุญพา

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงนิตยา ปาดเมย

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงวิลาวรรณ ถมสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงชฎาภรณ์ คำมุล ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กชายณัฐพล เหล่าพิลัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กชายณัฐพล ประทุมเขต

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กชายธนภัทร หนูยศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ คงมังคละ

่

๑๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กหญิงจิราวรรณ ดีงาม

๒๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงสุนิษา ธุรพะ

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายเจริญทรัพย์ วงศืสาอ้วน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายศุภณัฐ ยางชุม

๒๒/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายรัชนาท จันทสี ๔/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายอธิวัฒน์ อ่อนบำรุง

๑๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายธนพงษ์ ทังนันละ

้ ้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กหญิงลดา บุญเติม ๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กหญิงนริศา ทองโพธ์

๒๒/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมจันทร์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กหญิงศิรินทรา พรมจันทร์

๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กหญิงปรียาลักษณ์ บุตรสาร

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ไชยคำจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายก้องภพ ไชยบุปผา

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายโชคทวี จันทร์แดง

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายไชยวัฒน์ ติงวัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กชายวีระทัศ สุวรรณสิงห์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงศุภรัตน์ สุระภา

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงจันทร์นภา พรมจันทร์

๓๐/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงกาญจนา สมบุตร

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงเกศกนก โสภา

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายนิรุช กาแก้ว ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายพิสิษฐ์ ปญญากุล ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายศิริวัฒน์ บัวทองสิงห์

๑๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงชนม์นิภา ศรีฉัตรใจ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงสุทธิรัก บุญภา

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงปยาภรณ์ ปุริมา ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กหญิงรุ่งนิพร บัวทองสิงห์

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายเฉลิมชัย ไพบูลย์

๑๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายอนุวัฒน์ บุตระ

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายคุณากร สาดนอก

๒๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๕ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กหญิงกนกพร ขอนจันทร์ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กหญิงพรรณปพร คำกรม

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ อ่อนบำรุง ๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สารีโท ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ เดชโยธา ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยคำจันทร์ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กหญิงนำฟา โพธิชาติ

์

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายธีรยุทธ ศรีบุดดา

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวทองสิงห์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กหญิงฐิตาภา แก้วแสงใส

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม พระสมาคม  

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กชายณัชนนท์ ทูลแก้ว

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กชายยอดบัวงาม บัวชาบาล

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กชายวุฒิชัย พุดธิรัก

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พุดธิรัก
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กชายอภิชาต วันทา

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงจิรวรรณ์ ภูมิเลิศ

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา มิตะมะ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงสุชานันท์ คำทะวี ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กชายปรมินทร์ จันทา ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กชายวริทร ลำลือ

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทา
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กชายศรันย์ ศรีชัยมูล

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงจิรญาภา เวฬุบับ

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กหญิงณัฐธฺยา เนียมทิพย์

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ อุตรชีพ

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กหญิงธิญาดา ประนันท์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

ประนันท์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กหญิงพิชญา จันทา ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กหญิงพิมผกา คุณมาศ

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงภัทรธิดา โคตรวงษ์

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กชายธนพัฒน์ ชุมศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กชายรัฐภูมิ ช่างสูงเนิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กชายธนพงษ์ ศรีบุญมา ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กหญิงกวินทรา ศรีชัยมูล

๑๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญภา

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กหญิงศิรินภา พันธ์สวัสดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กหญิงจิตธานุช บุญภา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

จันทา ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายสุรกฤษฎิ

์

ชาติวงค์
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายศุกลวัฒน์ บัวแก้ว ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายอาทิตย์ ศรีวงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กชายจิระพงศ์ แวววงค์

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กชายวิทยา ชนะลำทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญพา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กหญิงชนิดา ทองวิจิตร ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ลุนไชยภา ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กชายศุภกร ก้อนวิมล

๒๙/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เสาดี

๑๗/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กหญิงจินดาพร พลไกร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กชายธนากร ธุระเทพ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายพุฒิพงษ์ จันปาม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๖
เด็กชายปภพ ศรีละผัน

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายศรายุทธ แห้วใต้

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายเอกวุฒิ เวียงคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายอนุรักษ์ คงคำ

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กชายปวริศ ว่องไว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงพรพิไมย์ มาตย์วังแสง

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๒
เด็กหญิงปรวี ศรีรักษา

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๓
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พังภักดี ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๔
เด็กหญิงนภิสรา เอียมวีระชัย

่

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๕
เด็กหญิงปนัดดา ประทุมวัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๖
เด็กชายสหทัย อุปชัย ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายศิรวิชญ์ ภาวัน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ลิตรตา ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กชายอิสรา ช้อนทอง

๑๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กชายภานุพงศ์ วงค์ธิตินันท์

๒๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแสง

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายธวาลชัย ลีชน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กชายสุรนันท์ โยหาเคน

๒๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กชายสุรศักด์ จำปาทอง

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงปวีณา พันธ์พจน์ ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กหญิงธาราทิพย์ ถำวาป

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กหญิงกนิษฐา จันทวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กหญิงพรธิชา บุญพา ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงพรรธิฌา พิมพ์หอม

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงชลนิภา บุญพา ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๑
เด็กหญิงลักษมณ แจ่มจันทร์

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กชายพัลลภ ประหา

๒๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายอชานุวัฒน์ สมวงค์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กชายพิสิฐพงษ์ แสงพุก

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กชายวีรวัช เยาวเลิศ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายปรเมศร์ รีชน ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ประทุมวัน ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ปองบุญจันทร์
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กชายธนวัฒน์ ยาน้อย

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงอริญชยา อินกอง

๒๐/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงธิดา สารแสง

๑๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กหญิงพรธิภา ชมภูนุช

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงจาตุรัตน์ จันทวี

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงศิริกาญจน์ งามสันเทียะ

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงอภิสรา เพ็งผ่าน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กหญิงญาณิษฐา บัวอุบล

๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงวนิดา อนันตภูมิ

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายปรเมษฐ ปุริสังข์

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงอัจฉรา แสงจันทร์

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงนัชชา ต้นทอง ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กหญิงพรสิริ คำบอนพิทักษ์ ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงอิสริญาภรณ์ บุญทรัพย์

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กหญิงวิลัยวรรณ พิมพ์โสดา

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงวริสรา อุดชา ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ รีชน

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กชายเพชรพิทักษ์ ไทยโยชน์ ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กชายสิทธิชัย ดวงสาพล

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายธนงค์ชัย ศรีชัยมูล

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กชายวีรภัทธ์ สระแสง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายปรีดา ภูดงน้อย

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายวรินธร ฝอยทอง

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายเกียรติชัย พรมฐาน ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กหญิงพิชญาภา บุญส่ง

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กชายทีฆายุ ตอนทอง

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายชัยมงคล ตอนทอง ๓๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กชายวันชนะ พันธ์พจน์

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายพงศกร จวนชัยภูมิ

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กชายพชรดนัย แสงจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กชายชัยธวัช ไกรราช ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงกุลณัฐ รีชน

๓๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กหญิงณีรชา โนนทิง ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงชาลิสา โง้นหงษ์ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงนงค์รัก พิมพ์โสดา ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กหญิงชิดชนก พลเยียม

่

๑๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงจินตร์จิรา แห้วใต้

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงวาลีลัดดา สังคะพรม

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทัดสาพจน์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงสายสรรค์ ดอกไม้

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กหญิงเจตน์สฤษฏ์ ผิวขำ

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงนิพาดา แห้วใต้ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กหญิงขวัญพิชา ปอมใหญ่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กหญิงทอแสง ฝอยกลาง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงลมิตา แฉ่งสูงเนิน

๒๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีชัยมูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายพชินัย ยางตลาด

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายภัทราวุธ ศรีชัยมูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กชายวัชรพงษ์ ซ่อนหา

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กหญิงอรสา วิจารณะรงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กชายกรกต ทัพซ้ายขวา

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายไกรวิทย์ ศรีชัยมูล

๒๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายณัชพล มารศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายธีรนัย จันทรักษา

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กชายพรเทพ ตะโย ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กชายภูวนัตยถ์ โสภาพร

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กชายรัชพล แก้วจุมพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กชายวันชนะ ประทุมทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายฤทธิชัย สมสนุก

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กชายนนทวัฒน์ โสภาพร

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กหญิงกฤตยาพร ขุนค้า

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงขวัญมนัส ภูผายาง ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กหญิงณัฐพร โอชารส

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงนิพาดา ศรีชัยมูล

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงผกามาศ เข็มพรหยิบ

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงชุติมา สีชาตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงเบญจภรณ์ ปานทอง

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กหญิงปวีณา ศรีชัยมูล ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กหญิงวนิดา โสภาพร ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กหญิงวันวิสา โสดาคำแสน ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงวีรวัลย์ บุญภา

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงศิรินาถ ดาวทอง ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กหญิงสโรชา ปนคำ

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงสุภาดา ทวีทรัพย์

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ ศรีเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กหญิงชญานี หาญคำแพง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายสันติพร ศรีชัยมูล

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ อันภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงจิราวรรณ จันทวงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงปวีณา เหียมเหิน

้

๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กชายจรินทร์ สุขสวย

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายชินกร จันทวงษ์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยยอด

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายธวัชชัย อุตรชีพ

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กชายธีระวัฒน์ ทวีทรัพย์

๒๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายปญญากร พิรักษา

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายพงศกร พลทะสี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กชายพรไพรศาล มูลธานี

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายวงศ์ตะวัน อะนาคะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กชายวราธิป ศรีสุธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กชายวีรยุทธ บุดดีคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๐ / ๑๙๙
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อด ๔๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เขาลาด
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำศรีระภาพ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายธราเทพ เหียมเหิน

้

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายวุฒิชัย ศรีกระจ่าง ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กชายชัยชนะ ขุนค้า ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กชายมงคล พลทะสี ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กชายธีรณัชช์ บุญภา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายฤทธิเดช ลาลด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงจุฬามณี ปานทอง

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กหญิงวิชญาดา ศรีชัยมูล

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงศิณาธร เลาลิน

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย สาริมา

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา บุญรักษา

๑๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กหญิงสุวภัทร โสภายิง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงภัทรธิดา ปกโคทานัง

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงจุฑาฑัตต์ อาจสะแบง

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กหญิงชนิษฐา แสนประสิทธิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายปารวัตร เหล่าบุรมย์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าบุรมย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงโสภิตา ทาเอือ

้

๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงชญาดา หาญตระกูล

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กชายสรยุทธ โสภาพร

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายชัยพร ทบภักดิ

์

๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กชายธนากรณ์ อินทกูล

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงธิดาพร คำสะอิง

้

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กหญิงปณิดา สมสนุก

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงอริสา เจริญนนท์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงมนัสพร มูลเอก

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กหญิงวรัทยา วงษ์ชาลี ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร ศรีอนันต์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายณัฐกรณ์ นันทานี

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กชายณัฐนันท์กุล ลุนไชยภา

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมา

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายดนัยฤทธิ

์

หลวงเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายนพพร จิกชาตี

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๑ / ๑๙๙

้
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อด ๔๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กชายนันทวัฒน์ ไชยแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กชายพงศกร บุดดีทน

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายพงษ์รัดดา พรมแสงใส

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายพิทยา ประทุมเขต

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายวิภพ ดีใต้

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายศรัญู คำพันธ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กชายศักดิศิวะภพ

์

เพ็งสวรรค์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายธนภัทร ฉิมรักแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กชายอาทิตย์ธิรา มูลทอง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กหญิงกณิพร ภูจำปา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงจุฬา วรรณบูรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กหญิงณัฐพร ไชยแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงณิชาดา นันทานี

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงธัญวีร์ นันทานี

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กหญิงธิดาพร มานะโส

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงปภาวดี เทพสุวรรณ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กหญิงปาลิดา ไชยแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กหญิงศุภัทตรา สร้อยสวัสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงอรทัย วิเศษ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กหญิงอวรรณษา นามสุข

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กหญิงจริญา ไชยแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงณิชากร ศรีชัยมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายมณฑวัตร บุญภา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายเจตนิพัทธ์ พรมภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กชายลัญจกร ปดชาเขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายกวินภพ ทานัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ถินก้อง

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายปารเมศ คำพิลา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายพลพล นันทะกุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายพัฒน์พงษ์ สนันเอือ

่ ้

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กชายพีรพล แปลลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายสุรชัย พัฒอินทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กหญิงขวัญจิรา มะโนมัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงชุติมา อ่อนชัย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงณรินพร จันไทย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงปลายฟา จำปาศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กหญิงแพรวา สุวรรสุขา

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กหญิงศราศิณี บัวลาภ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กหญิงสุพัตรา มูลที

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กหญิงสุภาพร พันธุราศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กหญิงอารี ปงเมฆ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงวรนุช สุขใส

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายธีรชัย หมัดเลียด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายธนัดชัย วิจิตรปญญา

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กชายวัชรพงศ์ แสงไชยวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กชายสมศักดิ

์

จันจิต
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายถาวร ลายคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กชายสุวิชัย เพียด่าน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายศุภกร อินทร์สะอาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ ดีลุนไชย

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กหญิงอภิญญา อุดชุมพิสัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กหญิงหงส์หยก กวนหล้า

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงอรยา แสนใจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายกฤษฎาวุธ ลำพาย

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายสุทธิพล แก้วกันหา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายชานนท์ โยธาเสน

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายธีระพัฒน์ ไชยสิทธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กหญิงกรนิตกา บุตรวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กหญิงเกียรติยา ไชยนนท์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กหญิงอาริยา ศรีบัวริน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กหญิงจุไรวรรณ นวลงาม

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กหญิงนุตจิรา พลแสง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๗ เด็กหญิงปฐมาวิกานต์
พิลาวัลย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กหญิงอรอนงค์ มาลัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ศรีโสภา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กหญิงสุทธิดา คำหล้า

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กหญิงรุ้งศิริ ศรีโสภา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กหญิงเนตรชนก พิลาไชย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กหญิงพิจิตรา พรหมแสวง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงสุธิตรา ผิวบาง

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายธวัชชัย อภัยโส

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กชายณัฐพล สังฆมณี

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายสันติ แสนโคตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายแบ๊งค์ พิศนอก

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงรัฐติกา ถาวงกลาง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กหญิงสิริประภา เทพรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กหญิงอริสา ครองศีลธรรม

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงศิริญากร สิทธิปกรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กชายโชคชัย นันทะแสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๔
นางสาวจิราภรณ์ แก้วมาเหนือ

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๕
นางพิมพ์นารา สิริโชคปญญากุล

๑๓/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๖
นายยุทณา งิวลาย

้

๐๔/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๗
นางสาวสุวิมล รัดทนี

๒๕/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ลุนทอง

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กชายณรงศักดิ

์

จันทะบูรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญเพ็ง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๑
เด็กชายพลากร พุ่มฟก

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๒
เด็กชายราชวุธ แสนสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๓
เด็กชายวิสุวัฒ เทพเดช

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๔
เด็กชายสิรวิชญ์ โวหารลึก

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๕
เด็กชายอภิรักษ์ พรมพิมพ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๖
เด็กหญิงกุลสตรี คงทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๗
เด็กหญิงณัฐกมล มันคง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๘
เด็กหญิงธัญชนก เทพนารินทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๑๙
เด็กหญิงอฐิติยา พรมเสนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงภัชรธิดา ตะวงษา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายปยะ แสนคำ

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายธีระพงษ์ พรรคทิง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายทักษ์ดนัย บุญปอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายภัทรภณ จำปาศิริ

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายราชทรัพย์ เคนคม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายกฤษฎา โพธิขี

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กชายจักรวุฒิ แสงอัคคี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กชายเฉลิมชัย โพธิชัยยา

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กชายพงศ์ปกรณ์ เทพเดช

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายธรรณธรณ์ สุระมรรคา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กชายธีรภาพ มะทิตา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กชายภูวนาท สติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กชายวรวิทย์ พลศรี

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กชายวราวุธ ศรีภิรมย์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กชายวชิรวิชญ์ ลุนทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ดิงเกษ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กหญิงญาราภรณ์ วารีศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กหญิงนิธิวดี เรืองประทีป

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กหญิงนวนันท์ สมนาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กหญิงนิษฐา สอนนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กหญิงปยะดา มะทิตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงปาริชาติ นาทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงวนิศรา เรือนเปาะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงศศิประภา พินิจมนตรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสว่าง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ เขียวศรี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายภูตะวัน ไกลศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายชนกัน สมสาย

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายศิระดนัย ผิวสว่าง

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายอรพล พุทธสังข์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงสุมิตรา ทึมหวาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กชายธนกฤต บุบภิ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายนนทพัทธ์ ชาวดร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กชายศุภเสกซ์ เทียมดามา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงอริศรา โพธิชัยยา

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายชินวัฒน์ ทุมทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กชายสหรัฐ ทะวี

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กชายชำนาญ สุขแจ่ม

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายถวิล ชัยรักษา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายพงศธร กองชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กชายศุภกร โสชัยบัว

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายกฤษณะพงษ์ แก่นคำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงพรชิตา ชัยมาตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงณัฏฐยา ถินก้อง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๕
เด็กชายเต๋า สมภาร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๖
เด็กชายพลพล วรรณฤกษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กหญิงภัทรวดี พิมพ์พาชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายธีรภัทร บัวมี

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พระวิธิ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงศิริภา จำปาเรือง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายณัฐพล พันเถน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กหญิงวริษา หงษ์คำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กหญิงวนิดา แสงชัยวัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กหญิงพรชิตา เครือเพียกุล

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๕
นางสาวจุราวรรณ จันทร์มณี

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กชายศิวกร ขวัญบาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุตพรหม

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงสิรีธร นาชัยเวียง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงกัญจนพร แก้วกุก

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายชวลิต บรรเทา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กหญิงปนัดดา ไชยทองศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กหญิงทัตพิชา กางมัน

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กหญิงสุพิชชา เอียวเฮง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กหญิงฤทัยชนก วงศ์จอม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กหญิงรัชสกมล เจริญหลาย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กหญิงรสินทรา เกษโสภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา พลดง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภานนท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงภัทรภร สีดาช่วย

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ไชยสาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงกันติมา ไพรสนฑ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล ตุพิลา

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ละม่อมสาย

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กชายพิชิตพงษ์ ธงหาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กหญิงสุริดา รัตราช

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายนิติพงษ์ ประวันเตา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กหญิงธนัญญา ขันดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปญโสภา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายธนภัทร แหมไธสงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กหญิงบงกช ถนอมแสนดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กหญิงศศิธร บุตรอินทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงชลลดา แซสันเทียะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายสหรัฐ หารัญดา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงอริษา ธงยศ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงศศินา แพงแสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงปวีกรณ์ ลาฝอย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงวิภาดา แก้วสวนจิก

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กชายพงศกร วรรณพราหมณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายสุริยา กาเผือก

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงนิรัชฌา ทองเณร

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประสงค์สุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงพัชริดา อุปชัย

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กชายปุณณภพ สายโสภา

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๔
เด็กหญิงพิชชา นันทสุธา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๕
เด็กหญิงวัลภา อรรถประจง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๖
เด็กชายฤทธิชัย เรือกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กหญิงปนัดดา แสนไชย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กหญิงชยิสรา รัตน์นำอ้อม

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กหญิงชลนิภา เปาสูงเนิน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ กล้าขยัน

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายรัตนพล ม่วงศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กชายอาทิตย์ เพิมขึน

่ ้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงสุภาวิตา พรหมกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงกสิณา อุคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงอภิญญา กุลพรหม

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กชายศักดิชาย

์

กมลมิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีเพชร

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายกลวัชร ภูนำต้น

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กหญิงศศิมา แก้วสีหา

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงนันทิมา ปาทา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กชายสรวิศ โพธิบาย

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กหญิงมริศรา แม่นชัยภูมิ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ วิเศษมี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงปภัสสร ไชยอยู่

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๗ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กหญิงอภิสรา นะวะสิมมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงทิตยา คำบอน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กหญิงณัฐวดี พรมเลิศ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภูถมดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายปริวัฒน์ ควรเมตตา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงสุนิตา คำย่อย

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๑
เด็กชายก้องภพ วุฒิสาร

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงชวพร ไชยรัตน์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กหญิงวิชุดา ภูอาราม

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงนัยนา ยืนสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กหญิงอภิญญา ผ่านสำแดง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กหญิงสุบินธิชา บรรเลงส่ง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กหญิงณัฐริกา ธรรมะลา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ภูโอบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ชุ่มเชย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๐ เด็กหญิงศิขรินทร์ธาร คำพิชิต
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายธนากร วิเชียรพันธ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงอภิญญา ไทธะนุ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ศาลาน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายพงศพัศ ชัยหาเทพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กหญิงนฤมล ยุบลภาค

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กหญิงนิพาดา เรือกิจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กชายธนบดี ประทุมมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กหญิงอภิสรา ศรีสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ไกรนามน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสมบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กชายณัฐศักดิ

์

แก้วอินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กหญิงพิยดา ไมยกิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กหญิงภัทรวดี ฤทธิยา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา คนใจบุญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายวรโชติ บุญปก

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยกิจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ ภูถูกแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ตรีศาสตร์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กหญิงรุ่งนภา บรรเทา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงวชิราภรณ์ สะอาด

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กหญิงอริสรา เพ็ญพาน

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กหญิงทิพย์บงกช ขาววันดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

เรืองเศรษฐี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายวุฒิภัทร สุนทร

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายปยพงษ์ ทาเวียง

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กหญิงธันยชนก อุทุมทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กหญิงชลธิชา บุญมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงภัควดี เจิมจอหอ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ วิลาสังข์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงสุชานันท์ ภูถินทุ่ง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงณัฐพร คุณาปฐม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กหญิงพรยุพา บุตรอินทร์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กหญิงโสภิตนภา ว่องไว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายวทัญู ภูแสนกล้า

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายคณิศร เฉยพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายพีรพัฒน์ โมระพัตร์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชาตะบุตร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายภาคิน ศรีพุทธา

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายจีระศักดิ

์

วันชูเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กชายอาทิตย์ สิถิละวรรณ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทานา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๒
เด็กชายอนุภัทร อุ่นสิม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองสุทธิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กหญิงอรทัย อิมมนตรี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

เฉิดวิจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงอริสา ภูแสงสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กหญิงสุนีรัตน์ ชัยมาตร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายธีรภัทร อัมภาพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กหญิงวรัญญา วรรณกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ธรรมรักษา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงวิบูลย์รักษ์ มะโนราษฎร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายสุทราภัทร เทพมี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายชานนท์ บริบูรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ น้อยชาคำ

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงวีร์สุดา ตามสีลำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ผ่านชมภู

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กชายธนสิทธิ

์

สำลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กชายกฤตยชญ์ พิมพะวงษ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงพิมพ์เพชร เทศจำปา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายนัฐพล ไชยสลี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กชายสราวุธ รัสดี

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายภูชิสส์ ศิลาไสล

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กชายชวรัตน์ สุปญญาบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงบัณฑิตา อ่อนศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงกรกนก เวชพิทักษ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงจารุจี สารสิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายชวิศ ดาบพิมพ์ศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ธวัชโชติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กชายศิลปกร ศรีสาคร

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายอรรคพล สาขาคำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทะคาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายสันตพล แสนท้าว

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กชายธัชชานนท์ เชาว์สิริกรกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายพงศ์พล ยืนสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๕
เด็กหญิงสโรชา หาศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กหญิงอัญชนา ทิพเสถียร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๗
เด็กหญิงพิมลรัตน์ สารทรัพย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

บรรเลงส่ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๒๙
นางพัชรินทร์ ไชยสาร

๒๙/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๐
นางสาวภัตรา สิงขร

๒๖/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๑
นางวัชราภรณ์ ทาชาติ

๑๓/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๒
เด็กหญิงนราธิป พรหมทา

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๓
เด็กหญิงโชติกา ศรีหนองโคตร

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กหญิงนภัสนันท์ แสนสะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กหญิงชลธิชา คำควร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กหญิงปริศนา พรมทา ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กหญิงธนพร สุธรรมวงศ์

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิศรีสาฮาด

์

๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กหญิงอรนิภา อ่อนศรี ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กหญิงชลาทิพย์ มุลมาตย์

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กหญิงอ้อยนภา สุวรรณบล

๑๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กหญิงธมนวรรณ พรมมา

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงกุลธิดา อันทะปญญา

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงวนิดา ธิประโชติ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงธัญญรัตน์ หนาจัตุรัส

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กชายสุพจน์ วงษ์บู่ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กชายดนุวัฒน์ สังข์ทอง

๒๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กหญิงอรอุมา ไชยพรม

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กชายกษิดิเดช

์

แสนตุ้มทอง
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กหญิงพัชนิฎา ทองโคตร

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๑
นางภัสสร ทรงวุฒิไกร

๑๕/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๒
นายสมปาน ดีสุทธิ

์

๑/๑๒/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๓
นางสาวณัฐฐินันทร์ โยธะชัย

๖/๑๑/๒๕๑๗
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๔
นางสาววิญาณี พลเยียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๕
นายวิเชียร กุลชัย

๑๒/๕/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๖
นางสาวธัญญา วันดา

๑๖/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านเลา สามขาสันติสุข  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กชายลัทธพล ลีรด

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองยศ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กชายพีรภัทร์ สมสนุก

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายกฤษณะ ชาดง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ บัวผัน

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กชายมรุเดช บริสุทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงนฤภร สีแสง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๔
เด็กหญิงศศิธร จันดาเรือง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กหญิงธิดาวัลย์ พันธ์มูล

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๖
เด็กหญิงปยฉัตร บุญมี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงสุกัญญา น้อยคำมูล

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงศิริกัลยา มาคำ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงสุพัฒชา คำศรีระภาพ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงห์ชอบ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงสุฑาลักษณ์ สมสนุก

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กหญิงวรดา ช่างสุระ

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กหญิงศิริภัทธา นันทะสอน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

บูรณะสรรค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๑ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ลักษณะจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อปทม์ ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายภานุพงษ์ ภูบัวเงิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๗
นายโชคทวี นันทะสอน

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๘
นายอภิสิทธิ

์

โพธิดอกไม้
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๗๙
นางสาวกุลธิดา วงศ์โพธิสาร

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๐
นางสาวจีรนันท์ วารินอินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๑
นางสาวจีรภัทร แก้วหาดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๒
นางสาวนำค้าง สีนนเคน

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๓
นางสาวอารียา ภิรมอยู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๔
นางสาวอินธิรา ตุมร

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายกฤษฎา แสนสระดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ขันตีคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กชายฉลอง โยธี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายชัยมงคล บัวผัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงนรุณี บุคดีคำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงนิชกานต์ สาลีมาตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กหญิงปยธิดา ตันสมรส

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กชายพรพิบูลย์ บุคดีคำ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กหญิงรวิสรา ลพพึงชู

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กชายวรชาติ เม้าราศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงศุภักษร โคกสูงชัยโย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายสิทธิพร ชมเชย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงสุนิษา สมสนุก

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงพัชรี ศรีไชยมูล

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กชายเจษฎา อินลี

๑๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กชายอนุชาติ แสนตรี ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๑
นางสาวสายชล วันเวศ

๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กชายพีระพล วันเวศ

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายภัทรพล ยอดดี

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายพีรพัฒน์ โสนางาม

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กชายณรงค์ เรียมแสน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กหญิงจารวี นามมูลตรี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กหญิงกัลยกร แสนสวาท

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กชายกฤษฎา ทุมมี

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กหญิงอินทร์ธิรา ทันบุญมา

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กชายธงชัย จันนวน

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงณัฐพร เมืองนิล

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงศิริประภา พรนิคม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงทิพาพร วงศ์สีแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญอภัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กชายวันเฉลิม ชะนะบุตร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กหญิงปยารัตน์ วิชัยวงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญอภัย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กหญิงณัฐชญา สงวนนาม

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายศุภสัณต์ กุลชาติ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กชายศิวนาถ จันบัวลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงธันยธร อดทน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงอภัสรา พรมมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงเนตรอัปสร โสภาที

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายชนะชัย กงซุย

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายเมธวัตร ปตตังเว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กหญิงสุนิษา ประชุมชัย

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๗ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
สมแวง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กชายกรกรด วรยศ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กหญิงเมวดี วรยศ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายวัชรพงษ์ ทวีทรัพย์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายยุทธภูมิ แสนสุทธิ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายคุณากร น่าฉลาด

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ วงศนครธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กหญิงนิจรดา ไชยวงษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงศิริวิมล ทองใบ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กหญิงอรอนงค์ กงซุย

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายกิตติพงษ์ สุขรี

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงจิราภรรณ์ คำแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงปรางปรีญา ทะยาธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงสโรชา สลับแก้ว

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายศิวกร ดีทีสุด

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กงซุย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายถิรวุฒิ พร้อมใจ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายวีรพงษ์ กงซุย

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กหญิงวิภาพร ชัยมี

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายวัชรพล ร่วมจิตร

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๗
เด็กหญิงอมรวรรณ กงซุย

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กชายดนัย โคทนา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายรัชพล วงศ์พนาจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กชายเชิดเกียรติ เพ็ชรนาดี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายรัชชานนท์ ภักดียา

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กชายจรินทร์ อินทะชุบ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กชายธรรมวัตร บัวหลา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายเอกราช แสงใส

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิโชติ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กชายอัครพล กงซุย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กชายคฑาวุธ ฤทธินายม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายรัชชานนท์ คนไว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กหญิงกชกร กงซุย

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กหญิงนัฐฉลดา อุดมผล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กชายวินัย แก้วเบ้า

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กหญิงดวงฤทัย ชาเคน

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กหญิงสริตา ภาษีราช

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กหญิงบุษรา บุดสักใส

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรนาดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กหญิงมุทิตา พาลี

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายภูวดล โสภาที

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายอนิกรณ์ อุตพุฒ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กหญิงปนัดดา ปลัดเสริฐ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แจ่มใสดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กหญิงชลธิชา ผลิใบ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กชายคุณากร ชานันโท

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กชายภูวเนศวร์ แสงใส

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กชายรัฐพล ทวีทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กชายกิตติพงศ์ บำรุงภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กชายเมธัส เสมสายัณต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กชายอรรถพร เพชรนาดี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กชายวรากร พานจันทร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กหญิงสิริวิมล ธรรมขันต์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๔ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กหญิงศรัณยพร หงษ์วิชัย

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กหญิงกุ้งนาง ละดาดาษ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กหญิงศศิธร บุญอภัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กหญิงสุภาวดี เอียดศรีนวล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กหญิงณัฐวิภา บัวภา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายทศพัชร์ อรอัฐ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กหญิงพุทธโสภา โตสุนัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายภัคพงษ์ ชวนไชลึก

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กหญิงนาตยา คมคาย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายกตัญู กวยตะคุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายกฤษณะ อุปชา

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายกรกฎ ทศภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายจักรภพ เสียงเลิศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กชายณัฐพล ใจทน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กชายธนาศักดิ

์

จันทร์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กชายพิชิต ศรีปดชา

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กชายพีรพงษ์ เศษสุวรรณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กชายภาคภูมิ ภูเดช

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กชายอนุภัทร ทวีทรัพย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงกรรณิกา กวยตะคุ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชุมแวงวาป

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงดวงกมล พ่อดรวงษ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายภูริพัฒน์ สีพะนาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กชายวัชรพงษ์ ณรงศ์พันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายศุภเศรษฐ์ ศรีนวลอ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายสิทธิพร วุฒิเดช

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายอธิวัฒน์ เริมศรี

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงพรพรรณ พาวิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงภัทรธิดา นนท์สะเกตุ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กชายกรภัทร์ แทนหาญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กชายณัฐกาญน์ ทองนอก

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กชายธนกฤต รักษากุมาร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กชายนัฐพล บุญขันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กชายภูริภัทร ดอนกลาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กชายวิศรุต คุรุธรรมจารุ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กชายวีรเทพ อินทชัย

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายศักดินนท์ นันธานี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายหัฏฐกร จันทะชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายอิทธิกร จันทร์วิเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายอรรถชา ศรีลาวงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กหญิงจารุวรรณ โบราณกุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ สุทธิประภา

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กหญิงเนตรดาว สุภาษร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ศักดิวงค์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงปริญญา ทองเสนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงพัชราภา มีสี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองแสง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงลลิตา เวียงทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงศุภิสรา คุณสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กหญิงสายธาร ฐานะดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๒
เด็กหญิงอนันต์ธิดา ไชยวาน

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กหญิงอภิญญา เสนสุข

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๔
เด็กหญิงพิมชนก เวฬุวนาธร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กหญิงกมลชนก บุญคุณการณ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายปยะ แก้วมะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายดรัณ ทับพิลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กหญิงฐิดายุ คำใส

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กหญิงศุภรดา ช้างเทศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายกลวัชร ทวีทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายณัฐวัฒ ผิวดำ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กชายทักษ์ดนัย แท้สูงเนิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายภูมินทร์ สงฆ์มา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายศิรวิทย์ อาสนาทิพย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กชายสุรพงษ์ ริเกษกัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กชายสุรพร ริเกษกัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กชายสุรพล ริเกษกัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กชายเอกณัฐ ชานันโท

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา รักสุจริต

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๖ / ๑๙๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงเกษรา จำปาหอม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงชญานิศ สองเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงชุติพร แท้สูงเนิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู ประสมศรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงสุภัทรา พลีพูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำสร้อย

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กชายพลเพชร อัมภรัตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายฟารีส ดอเลาะ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

ไชยวารี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กชายอิทธิกร แขนง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงจิราพร บุญอภัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงณิชา สิทธิกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงนันทิตา เสมามิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงพิชญอร จันทรพิบูลย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงพิมพ์พิไล ขันธวิชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงภควดี ประสมศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงรพีพรรณ ตาดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กหญิงวริศรา นามวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายเจริญพงศ์ สีนวน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายวรชิต โกฎิค้างพลู

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กชายนัทพงษ์ สายขุน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กหญิงขวัญชนก ละเหลา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงขวัญศิริ เกษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๓
เด็กหญิงศุมิตานันท์ ช้างเทศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กหญิงวิราวรรณ ยศหลวงทุ่ม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กหญิงนันทิยา แสนหาญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายเฟองเดช พัฒนพรหทณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ อารีย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กหญิงไพรนา คลองนอก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายชัชวาลย์ พันหอม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายธนากร สุดใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ เอกแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หลักกอ

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายณัฐพัฒน์ จันศรีงาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา พรมสอน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๗ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กหญิงบุษราคัม สวัสดิผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กหญิงวาสนา แก้วยก

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กหญิงศิริยุภา โประวะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กชายปฎิภาณ แก้วมาก

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงปจจรีย์ โพธิชนิกรณ์

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงสุธิดา หงษ์แดง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กชายมนัส ปติแก่นทราย

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงณัฐภัสสรณ์ หลักคำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๓
นายพลวัฒน์ วิบูลย์กุล

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๔
นายมนัญชัย กลมิตร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๕
นายอิทธิเดช บุญเหลือม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๖
นายนพเก้า ปติแก่นทราย

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กชายยงยุทธ สายจำปา

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กชายจรัสกร กองดี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กชายธนพล โคกโพธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายสุธินันท์ บุญประกอบ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กหญิงจันทภา สิงห์เทพ

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงณัชชา บุตรดี

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กหญิงนันทิดา ผากอง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กหญิงพิชญาภา จำปาทอง

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กหญิงมัญชุสา สุขทน

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กหญิงสะไบแก้ว ศรีสุข

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กหญิงสุภาพร ลาพงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ กันตา

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงรุจิยา พลซา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายณัชพล พิมพ์คำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กหญิงสุภัสรา สุขดี

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กชายธีรเมธ์ เวียงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กชายพัชรพล คำภาโคก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายอนุวัฒน์ สิทธิโชติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงสุภัฏฐา สุดสาทร

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายกัมปนาท ผากอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กชายเทวลัย สาทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายธนกฤต หล้าเรืองแสง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายยุทธนันท์ อินภักดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๘ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กหญิงมาริสา พิมพ์คำ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายเพ็ญเพชร นันทะแพทย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีกัลป

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กหญิงเจนจิรา พิมพ์คำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงปยะรัตน์ ปราบพาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงพรรณธิภา อินทพัน

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงณิชาภัทร สงค์พิมพ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กหญิงจีระนันท์ ชมภูธร

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายวีรพงษ์ โสภาบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กชายธีรภัทร ศรีสร้างคอม

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายบัณฑิต กันแพงสี

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายพิชิต ใหญ่ดี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายพิสิษฐ์ คำสิงห์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีหาพุธ

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กชายอโนทัย อินไข

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงประภาพร ต่อศรี

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงพนิดา พันธ์ลำภู

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงสุนิสา พันษา

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงอารียา เข็มจันทร์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กหญิงอินทร์ธิรา คำโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายอนาวิน ปานช่วย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายขวัญชัย แก้วกุล

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงมนัญชญา พรประเสริฐ

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กชายจิรวัฒน์ กระสัน

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กชายณิชากร ตะวงษา

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กชายภูธเนศ ทำนุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายวิทวัตร ใชอวน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สินทรา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงชลธิชา ภูชุม

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงณัฐชา ทุมพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กหญิงนิภาพร แสนบัวคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงบุญรัตน์ จันทร์พันธ์โสม

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กหญิงพรนภา พันธ์ลำภู

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญประทุ่ม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ดอนวิชา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗๙ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กหญิงปรัศนีย์ พรมเนตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กชายเทวราช ประสมสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กหญิงปยนันท์ ทำบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงนุชนาฎ แฮชาลี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงพิมพ์พิกา พลแสง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงชาลินี ศิริพิลา

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กชายอัมรินทร์ โคตรภูธร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๒
เด็กหญิงชฎาพร โคตรตาแสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงจันทร์นภา บุญปน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงปณิตา ตะวงษา

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงอาทิยา แสงโสดา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๖
นางสาวกาญจนา สีดารักษ์

๑๘/๑/๒๕๓๑
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๗
นางขวัญชนก มีสิงห์

๒๙/๕/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๘
นางสาวจำป ปากแก้ว ๑/๙/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๖๙
นางสาวสบาไพร มีนะสิงห์

๑๔/๕/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๐
นายสำราญ ไชยเชียงพิณ ๑/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๑
นายเดชา มีสิงห์

๑๗/๗/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๒
นางสาวเบญจวรรณ ตะวงษา

๑๖/๑/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๓
นางสาวเอือการย์

้

ศรีบุรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายศาสตรา โคตะมี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กชายปยวัฒน์ วิเศษศรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กชายธนารักษ์ วิเศษศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กชายธนพัฒน์ อันโนนจารย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กชายจักริน พิมพ์ลาศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กชายณัฐวัฒน์ สนสายสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กชายดานุพงษ์ หลักหนองบุ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กชายธีรพัฒน์ พฤฒิสาร

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายณัฐวุฒิ สืบวงษา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายชนาธิป สุปะคะตัง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กชายปยวัฒน์ นิยมปราชญ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กชายพงศกรณ์ เบ้าหล่อเพชร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กชายสุเมธ สารีมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายศุภณัฐ มุสิกปาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กหญิงนภาพร ทองสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ ทิพวัจนา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๐ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กหญิงนันท์ธิญา พุทธจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงวนิดา มุกดาม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ผกาผล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กหญิงพิสินี สิงหาชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กหญิงเกวลิน สาครเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงนิภาพร เนตรภักดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงปยะธิดา จันทร์หล้า

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงเมลดา ศิลคุ้ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงชมพูนุท วงสุโท

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กหญิงรมิดา กล้าหาญ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กหญิงณัฐนิชา รงคะโสภณ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายจารุเดช ศรีสมบัติ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายสุเมธ ด้านสิงห์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กชายณัฐวัตร กันหาลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายภานุวัฒน์ แสงจันทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

สิงห์ธรรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ บัวบาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายธนกร ยิงคงดี

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กชายสิทธิชัย อินทร์กง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กชายปุณยวัจน์ หลักหนองบุ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กชายอนุพงษ์ สีอินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายทัตพงค์ ยางทรัพย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กชายวรพงษ์ พิมพาที

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กชายรพีภัทร์ สอนดงบัง

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กชายวิทวัฒน์ แสงเสน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กชายอดุลยเดช น้อยบรรเทาว์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กชายรสินทร์ แก้วเกิดมี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กชายนัฐชัย เจริญผล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กชายราชนิพนธ์ ภูวานคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กชายชนาเทพ รงคะโสภณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงสาวิตรี วิเศษแก้ว

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กหญิงจันจิรา คำธิศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงพรทิพย์ เศรษฐกิตย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูพรหมวงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กหญิงสุภาชินี มุสุวะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๑ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กหญิงพรนภา อาษานาม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กหญิงศลุตา โพธิผาง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงปณฑิตา สำมะลี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงอริสา ประเสริฐสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงปนัดดา นาสิงคาร

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงศศินิภา อุตตามาตย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงนิลาวรรณ เบ็ญจะวงษ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กหญิงปานชีวา บุตรวงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มัชฌิมาวาส  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กหญิงธัญจิรา กงโบราณ

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กหญิงมาหยา หงษ์โต

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กหญิงนภานันท์ อุ่นสิงหา

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายอัครเดช สิมมาตรา

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กชายกฤษณะ คังคะวิสุทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงสุพารัตน์ แก่นนาคำ

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงประกายดาว นรพัฒน์

๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงรวิวรรณ พงษ์สาเทศ

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงอภิญญา เคราะห์ดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุครีพ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กชายพิสิทธิ

์

บุตรดี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กชายวรโชติ แสนเมือง

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กชายชนาธิศ หมืนท้าว

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงปพิชชา มังษาอุดม

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายก๊อก  ฮาว ชิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กหญิงวันวิสา แปะทา

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กหญิงณัฐริยาภรณ์ สมศรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กชายศักดิณรงค์

์

สกุลชัยพร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กชายรัฐภูมิ วงษาเนาว์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงคัมภีรภรณ์ จะโนภาพ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กหญิงศุภิสรา แจกกระโทก

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงภัทรภร ไชยหาญ

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กหญิงภัทจิรา พรพา

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ นิสภวาณิชย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงสุนิษา บุญหมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กชายจารุวัฒน์ บุญไตย

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กหญิงปภาสิริ รุ่งรามา

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๒ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงณิชานาฎ พลอาจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงขวัญจีรา จอมคำศรี

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ ศิริวารินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายสุทธิภัทร ภูเขียว

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กชายทนงกิตต์ ทับก้อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กหญิงพัชรี ดอกไม้พุ่ม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กชายศิววงศ์ รุ่งนิยม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กชายมงคล จันทรเสนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายธีระยุทธ แคสันเทียะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงสุดาภา หมืนทิว

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กหญิงอินทิรา ทาแก้ว

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๑
เด็กชายณัฐวร ไพโรจน์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กชายณัฐพล เจดีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ สุขเก่า

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กชายมินทร์ธาดา ฮาบิบิ

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กชายภูผา กุลวงค์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงณัฐกาน งามพัฒน์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๗ เด็กหญิงรัตติพิรุณรักษ์
เจษฎางกูล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กชายรัตนชัย เดชกุล

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายธนพล สุนนท์ชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายชาคริต ชนะเทพ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กหญิงอรัญญา พักโต

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กชายกิตติพงษ์ วัจจริน

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมสา

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กหญิงศรินธร ชัยอามาตย์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงสุวิดา สารมานิตย์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายชนาธิป ไชยหาญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กชายนลธวัช แก้วประเสริฐ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายธีรภัทร เสนดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กชายปองคุณ คล้อยดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายธนาคิม คมคาย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กชายก่อกุศล เพียรแก้ว

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กชายชนากานต์ พงษ์สุทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงปภัสรา รุ่งรามา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กหญิงวาทิตา ไกรอำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๓ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงปุณยนุช มัครมย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงชรินพัชร น้อยปอ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงธีมาพร โยทุม

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กชายเกริกชัย วิเศษชู

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายอัณณวุฒิ นามแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงณภัคปภา จันทร์อ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงหทัยภัทร อัครวงค์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

บัวรัตน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กชายธไนศวรรย์ ปะจะนัง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กชายชัยนันท์ โลหิตดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กหญิงธัญพร แก้วโวหาร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ นามโว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงณัฐจีรา จอมคำศรี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงพัทรดา เหระวัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ ธาตุไพบูลย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายเจษฎากร นามพรมมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กหญิงชลนิดา แก้วหล่อน

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงกรวีร์ คำแพงราช

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กชายธวัชชัย มุลตรีบุตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กชายสรศักดิ

์

ทิพย์กรรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กหญิงเขมิสรา ศรีจันทรักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงนนทิชา ศิริคุณ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กหญิงอัจฉรา ฆ้องแก้ว

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กหญิงชิตติพร บุญนะที

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กชายพีระภัทร พาสีราช

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายรชต แก้วแสงใส

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ดอกไม้พุ่ม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กชายอานนท์ ทองดีนอก

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายสโรชิน กีบจำป

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กชายลักษณ์ชัย ศรีพวงมาลัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายภูธเนศ เดชกุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กหญิงสุวรรณา สาริมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายเจริญพงศ์ นิลวัล

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กชายนันธวุฒิ ศรีชุม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงวริศรา กอบเกือ

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๔ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ เชียงทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงพลอย สอนไชย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กชายนิติวัฒน์ เหมือนสมัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กชายวิชชากร ศรีกุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กหญิงธนภรณ์ นาคดี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ชาวัด

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทรงธรรมวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กหญิงนิชาภัทร โคตะมี

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กหญิงเพชรลดา เพียโคตร

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายฐิติกร สีลาแดง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กหญิงมณีจันทร์ ปานจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กหญิงประภาภรณ์ ฮึมพล

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กหญิงกฤษณา ศิริวัฒน์

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กหญิงเกษร ภูฉลอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ บุระคำ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงสิริยากร พรมยาลี

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงชลธิชา ขำบัว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขยัน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กหญิงวาสนา คำพาแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กชายรชานนท์ พรมที

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กชายอนุชิต มาตะยา

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงกรชนก เมืองสูง

๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงสุภาวดี แก้ววันนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงศิรินาศ โคตรโยธา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กชายวรรชนะ จิตรวิเศษ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงนิพาพร รินเพ็ง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงอทิตยา แก้วมหาวงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กชายสาคร พันเสนา

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงพลอยมณี ราชศรี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กหญิงอัญชิสา หนิวหยิน

้ ่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายนิติภูมิ ศรีชัยมูล

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กหญิงณิชา จิตพยัค

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กหญิงนวพรรณ พร้อมจิตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายนิติธรรม พลบัวไข

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงกชกร เทสันตะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงทัศนวรรณ รูปสูง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๕ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กชายทรงธรรม บุญจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงอภิสรา จันทบูรณ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กชายภควัตร คุ้มด้วง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กชายนฤเทพ ชูเถือน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กหญิงศศิธร แก้วคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงชลธิชา นามอาษา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กชายพัชรพล ขยัน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กชายจักกริช เทพเสนา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงธนัชชา ขาวฉลาด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงธมลวรรณ คำมูล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กชายวัชรนนท์ โนนทัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงอภิรดา ฆ้องลา

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงสุดา จันทคู

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงสุชาดา โพธิผาง

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กชายวีรภาพ สาธุกาล

๒๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงนัสฑิตา อ่อนเฉวียง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายอรรฆพล แถนชาดา

๑๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กชายสรดิษฐ์ ขันศรีนวล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายอรรถพล โสทะกะมาตร

๑๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายเขือนเพชร

่

ภาดี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กหญิงสุวภา ลือสะท้าน

๒๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กหญิงสุชาดา นันทะพงษ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กหญิงวรันดา ยันตรุดร

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กหญิงแสงมณี ดวงมณี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงณัฐธิทา ชอบค้า

๒๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กชายปณณวรรธ แถนชาดา

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กชายชัยณรงค์ เชียวชาญ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กชายธนพล พรมยาลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กชายประกาย สมันวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กชายรักษกร พิมพ์สำราญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กชายวรชัย ศรีคะเณย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ยอดไทยสงค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กชายอัษฎายุธ โสทะกะมาตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงชลณิชา ภูโคกสูง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงธารทิพย์ จำนงศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงแพรวา สิทธิผา

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงพิรดา แก้ววันนา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงรสิตา ผ่านคำ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผลาเหิม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงอินทิรา พิทักษ์บ่อแก

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กหญิงสุรินพร โทกูล

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายสายธาร ไชยะพอน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายโชคชัย กลอนกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายนัทธร เอียยะบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายเนติพงค์ ทิพวัจนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กชายวายุ ขันธวิชัย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กชายสราวุฒิ โพธิแสง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กชายอนุวัฒน์ ขันศรีนวล

๐๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กชายวรเชษ ผุริจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงเกษดาพร ดูวิเศษ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วคำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงลลิตา ตุมโฮม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กหญิงชนิดา ใหม่วงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กหญิงมัชฌิมา แก้วคำ

๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กหญิงธนพร ฉายแผ้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงปญญดา นารีโชค

๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงสมฤทัย ผาสุข

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงศิริอักษร ไชยวิเศษ

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กหญิงปรารถนา ศรีบุรินทร์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กหญิงพิยดา เวียงพล

๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๕
เด็กหญิงพัชรา สุนา

๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กหญิงพรขวีณ์ จันสินธุ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กชายวรวุฒิ แก้วดอนรี

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายปวริศ นามจันทา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายอธิป พรมสอน

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กชายปณณวิชญ์ รักษางาม

๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กชายศาสตนันท์ กระบือคูณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กชายจิรเดช พิมพ์โยวงค์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กชายศราวุธ ผลาศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กชายสิริชัย แก้วก่อ

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา ชังดี

่

๐๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงสโรชา วรเกตุ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๗
เด็กหญิงรัชนีกร เลิศสงคราม

๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๘
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

บัวระภา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๓๙
เด็กชายตันติกร คุ้มชาวนา

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๐
เด็กหญิงศศิกานต์ วรแสน

๐๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๑
เด็กชายธนงศักดิ

์

นาคสนิท
๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
นาทันริ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๓
เด็กหญิงสุกฤดา คุยบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๔
เด็กชายณัฐพล ขันทองคำ

๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๕
เด็กชายธนากร แสงรักษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๖
เด็กหญิงพิชสินีย์ ฤาชากุล

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๗
เด็กหญิงชนาภา ดงทอง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๘
เด็กหญิงนันท์ณภัสร์ พรหมภา

๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๔๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา อัครฮาดศรี

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๐
เด็กหญิงณัฏฐนิชา อัครฮาดศรี

๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๑
เด็กชายกัณติชา สารีโท

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๒
เด็กชายพันธุ์พงษ์ กอบประดิษฐ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๓
เด็กชายอรรถพล ไชยชม

๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๔
เด็กหญิงอาริษา สิริศอ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๕
เด็กหญิงสิริวิมล โพธิเจริญ

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๖
เด็กชายพิเชษชัย คำมัน

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๗ เด็กหญิงปญจมาภรณ์
ทรัพย์ประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๘
เด็กชายต่อตระกูล วิชัยโย

๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๕๙
เด็กหญิงมนพร คำดีบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๐
เด็กชายนวพรรษ รุ่งแจ้ง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๑
เด็กชายปฏิภาณ คำอ้อ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๒
เด็กชายสิริชัย พรมศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๓
เด็กชายอิทธิพล คนตรง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๔
เด็กชายเกียรติศักดิ กองสุวรรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๕
เด็กชายวายุ หมีกุละ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๖
เด็กชายเทพประทาน วงศ์สมศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๗
เด็กชายสุรเดช สุวรรณลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายปรินธร พิพิธกุล

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายศุภกร ช่องงาม

๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๘ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายอาทิตย์ สิลาโคตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายคมกฤช เปรียมมะเริง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ขันธวิชัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กหญิงอภิญญา แย้มนันท์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กหญิงวนิดา เทียรยะรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กหญิงภัทรวรรณ สุวรรณมาโจ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริรัตนพงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กหญิงวิภาวดี วงค์นารี

๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กหญิงอริสรา ดอนวิธาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชัยณะทาน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงศุลีพร น้อยโนนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายจักรภัทร มงคลเรือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กชายกวี ไชยโชค

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายจักรินทร์ เชียวขจร

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายภูริภัทร แสงตะวัน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กหญิงจิราภา ทองสมุด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงปณฑารีย์ คูหานา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงภาสินี ตรีรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กหญิงเบญจมาส เชือมแก้ว

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กหญิงวนิดา ผ่องแผ้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กหญิงจันทิมา พันเถร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายนพเกล้า ปานดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กหญิงรัญชิดา ศรีชานิล

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กหญิงอารัญญา ชมชืน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทพงาม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทรเสนา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กชายพุฒิพงษ์ แสวงวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงบงกชมาศ จิตนวล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ ฝาระมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กชายอาทิตย์ น้อยธรงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงอารยา พาโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กหญิงภัทรวดี แสงจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กชายกิตติกร ประเคน

๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายยศกร เฉียง ลิม

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สิมงาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘๙ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กชายภัทรพล เจริญเดช

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กชายศรีวิกรม์ ศรีชัยมูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงณัฐพร ไชโยยอดยิง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงชัญญานุช อินทร์อุดม

๒๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายวิศวะ จันทรเสนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายวัชรพล จันทร์เพ็ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กชายวีระชัย สมประสงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กชายอดิเทพ ไชยศรีหา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายคทาวุธ ไมสุพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายนิธิกร จินตนา

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กชายธนิสร พิมพ์โยวงค์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กชายวรวิช เมดาม

๐๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เวียงพล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายอัมรินทร์ พิพิธกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กหญิงพรรณนิภา ปราบพาล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์แสงศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงณาณิน ชินวงค์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กหญิงพรญานี เจริญเชือ

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงสิรินทรา ภูมิพนา

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กหญิงชลิตา คำรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๕
เด็กหญิงกัลยาณี ธรรมสาร

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๖ เด็กหญิงประกายเพชร
สาครเจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กหญิงสุพฤกษา นกแก้ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กหญิงฉัตรแก้ว ศรีสุดตา

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กหญิงมินทิรา บริสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงจีราวรรณ ธนประศาสน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กชายภูริ สามารถ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายสงกรานต์ บุบผาชาติ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กชายธีระพงษ์ พงษ์สุวรรณ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กชายเกียรติก้อง วรนิตย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กชายภูริภัทร แสนจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายอดิเทพ แก้ววงษา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กชายเจษฏา ลีพฤติ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มาลาสิงห์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กชายอิทธิพล เทพพรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๐ / ๑๙๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา นาคทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ใจสุทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แพงสี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงชัญญา เบิกสีใส

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กหญิงมุทิตา ขัติสอน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงจารวี นามวงค์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงปรัชญาพร พรมภักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กหญิงพิชญา จิตเกียน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กหญิงประภาศิริ ท้าวจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กหญิงกุลสิริ ฤาชา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายวันชนะ ทองมณี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

สำราญสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กชายมานิตย์ พลสมัคร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กชายวรพล ประกิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กชายวรากร ศุภรัตนกูล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กหญิงชุติมา ไชยแสนท้าว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงธันย์ชนก วรเกตุ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงธนาภา บุญมา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงสุชีวา บัวพัฒน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กหญิงจิราพัชร วงษ์ศร

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กชายวสวัตติ

์

ศุภรัตนกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขาวกระจ่าง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กหญิงรวิสรา ธานีกุล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กชายณัฐพล พลศักขวา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงสุธีธิดา พลศักขวา

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กหญิงแพรพรรณ ศรีอรัญ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กชายกำชัย มุกดาม่วง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายปญญากร ชานันโท

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กชายธันวา เดือนา

่

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กชายศุภกร ไสยลา

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กชายคฑาเทพ จันทร์สามารถ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กชายกิตติภูมิ จันทร์จอม

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กชายกิตติพัทธ์ สุวรรณสิงห์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายจีระศักดิ

์

สุขเสริม
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กชายวราภพ นามอษา

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๑ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กชายมหาราช พุทธจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กชายจักรพันธ์ งันปญญา

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กหญิงธิดาทิพย์ พงษ์ประเทศ

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงอินทุอร โพธิแก้ว

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงภัทรพร โพธิสุวรรณพร

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงแพรวา ลีพฤติ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พลสมัคร

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กหญิงกัลยา แก้ววันนา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงกัญฐิกา จักรสอง

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงเจนจิรา ยามโสภา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงศรัญย์พร บุญตา

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงวิภาดา เกษศิริโยธิน

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายพีรวัส ไพรสยม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กชายศักรรินทร์ หินอ่อน

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงสุกันยา คำพาสี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงชมพูนุช ไชยมาสุข

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กหญิงชาลิสา เจริญฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กหญิงพิมพ์พิศา โพธิสุวรรณพร

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงเมษา งันปญญา

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กชายธนดล เจริญใจ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กชายกฤษฎา ไวจำปา

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กหญิงมินตรา จำปาดอก

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ไชยเกล้า

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กหญิงผกามาศ สำโรงพล

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กหญิงพัชราพร เหลาสิงห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงวิชชุตา สีหาวัด

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงวิชชุดา สีหาวัด

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กหญิงธณาทร รักสุจริต

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงพรทิพย์ เข็มงามดี

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กหญิงบุษรินทร์ บุษษะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายนัฐวุฒิ ประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กชายขันติ หวายแก้ว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามวิชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กชายศุภชัย ชมชัยรัตน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงจิรภัทร โพธิสุวรรณพร

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๒ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กชายมิงขวัญ

่

คนซือ

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายสิทธิพงศ์ ไชยมาสุข

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กชายนันทพงศ์ พรมโสภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กหญิงอารีญา คำภาแก้ว

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงอภิญญา ชูพรมวงศ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กชายกฤษณะ ลีพฤติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ นามอาษา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กหญิงพรวิไลย์ อ่อนบุญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กหญิงวิภาวรรณ บัวหาร

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงวิยะดา มาตะยา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงปนัดดา ศรีประเสริฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงตักสุดา

๊

โงชาฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กชายหาญชัย โนนทัน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กชายขวัญชัย รินทระ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กชายสุทธิกานต์ งามพร้อม

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กหญิงณัฐฐา แก้ววันนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กหญิงจันจุราพร ศรีพรม

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กหญิงฐิติพร บุญประคม

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กหญิงรัตนา อยู่แก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กชายบรรณ์พต ไพรวาป

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กหญิงปยะภรณ์ จันทร์ฝาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กชายธวัชชัย นาอุ่นเรือน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กชายกษิต์เดช หยงเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กหญิงปนัดดา บุตดีหัต

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงปณิตา แอมภารัมย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๕
นางสาวสุจิตตา หาดี

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กชายประวิตย์ ศรีสมบัคิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กชายสุริยัน ทาอ่อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กชายภูภาดล โพธิสาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายศิริรัตน์ บุญนะที

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายอิศราพงษ์ ลือสะท้าน

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กชายศรายุทธ มุกดาม่วง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กชายปญญา ปุริมายะตา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายพิชัย พงษ์สุพรรณศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงสุธิดา โพธิผาง

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๓ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงเจนจิรา ลีพฤติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงปรารถนา เดชโชค

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงณัฐชา ขุนทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงอาริสา ธานีเนียม

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงโชติกา ก้านอินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๐
เด็กหญิงละมัย นามอาษา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กหญิงกรวิภา ทับนิล

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กชายจักรพงษ์ พันทะกัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสายภักดี

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กชายศุภชัย ดวงมา

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กชายฉกรรจ์ แสงไวย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๖
เด็กหญิงนำฝน สุวรรณแสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กชายสมใจ ศรีขุน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กหญิงนพิดา มวงค์สุน

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กหญิงสุภาวดี คำชาลี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กหญิงอารยา พรมยาลี

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กหญิงธิดาพร มาศวรรณา

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กหญิงมัลลิกา มีเสมอ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพียงงาม

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร นามอาษา

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กหญิงรัชนีกร พลอยพุด

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กหญิงมาริสา ปลูกสกุล

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กหญิงนวลมณี ยศกลาง

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายวิรัตน์ โพธิพิมพ์

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๖๙
นางสาวนงค์ลักษณ์ ลักษณะสิงห์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายกฤษดา คำภาษี

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำพาสี

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กหญิงอรทัย กอศักดิ

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กหญิงสุชาดา เผือดนอก

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กหญิงกัณนิกา ธานีกุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กหญิงเฟองฟา ชนิดน้อย

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กชายพีระชัย พรมมะดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กหญิงอรวรรณ พรมบุตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กหญิงวิลาสินี ผันพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายธนวัฒน์ เจียวพ่วง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๔ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๐
นางสาวปานวาด สารีโท

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กหญิงสโรชา งอยภูธร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายกิตติตพงษ์ สารีโท

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กชายจีรพันธ์ หลักมัน

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กชายธัญธวัชชัย จันดาสาด

๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กหญิงวรรณนิสา ธานีกุล

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กหญิงสุชานาถ โนนฤาชา

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายโชติกร พวงกันยา

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กหญิงไอยดา ราชละคร

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กหญิงประภัสสรา วงษ์คำพระ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กหญิงนิตยา ศรีสงัด

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายธรรมนูญ ศรีสงัด

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กหญิงสุวัตธนา พวงกันยา

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ แสงหนู

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กหญิงกาญจนา ศรีปญญา

๑๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายคเนตรศักดิ

์

กาทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กหญิงนิลจินดาโชติ

สุวรรณยุทธ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ เตียไธสงค์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กชายชวลิต คนรู้

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญตาทิพย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กหญิงปยะธิดา โมกโฉม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายอภิญญา มาตะยา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายแทนคุณ ดอนหล้า

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายอนุภัทร โคตะมี

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ มากดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กหญิงวิราวรรณ ชานอก

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายเจษฎา ไกรยะราช

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กหญิงวันนิสา สุขบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กชายณัฐภัทร วงศ์ธรรม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ปตถา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายพชรพล อินธิยา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กหญิงศศิกาญจน์ จันทร์หอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กหญิงอุมากร สายพิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กหญิงอริสรา แสนปาง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๕ / ๑๙๙

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กชายสุริยา ฤทธิมาร

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ พุทธจันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงกรกนก ไสอินทร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงนรินทิพย์ บุญเวิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหกิจวิทยา วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา โสภิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงวริศรา อิงนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงเต็มดวง สอนสกุล

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๒
นางสาวภัทรภร พาธุระ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๓
นางสาวศิริมา อินชันศรี

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๔
นางสาวสุทธิดา ศิริสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๕
นางสาวอดิศา กรรมหาวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๖
นายธีรภัทร ลันสี

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๗
นายสันติภาพ สุขรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๘
นางสาวรุ่งอรุณ ณะวงษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๒๙
นางสาวปยะฉัตร อามาตหิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๐
นางสาวพจนีย์ หลักคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๑
นายสุรวีร์ สีส่อง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๒
นางสาวมณีรัตน์ บุรีขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กชายฑุวชิตชัย พลหมอ

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กชายประชานาถ ไสยวรรณ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กชายนครรินทร์ กากี

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กชายณรงค์เดช ศรีนุกูล

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงอริสรา บุตตอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กหญิงผกาวดี ตู้ละซอง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กหญิงทิพย์สุดา ธันศรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงอรฤดี บุตตอินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงชุติมา วรรณพราหมณ์

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สุนทรสูงเนิน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงอรไท ภูสิงหา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงอรอุมา ดวงหนูใจ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองศรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงรชนีกร วาริคิด

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงอรปรียา ถาบุตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงชนิภรณ์ งิวลาย

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงปาลิตา ชมภูพืน

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๖ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงณัฐวิภา ขันทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงบุษกร สมทิพย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กชายวฤทธินันท์ สานนท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงปราชนก พิมพ์แย้ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เรืองแสน

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กหญิงสโรลักษ์ บัวลำธาร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงสุทธิกานต์ ภูสดแสง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กหญิงขัตติญา ศรีหลง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กหญิงณัฐทิชา ผิวฝาย

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กหญิงพรสุดา บุญคุณการ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงปนณภา คำลือชัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กหญิงอนุสรา สงเปลือย

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๒ เด็กหญิงดวงแก้วสว่าง
ลองทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กชายตังปณิธาน

้

วิชัยศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ โสภาคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กชายภูวนัย บุตรอินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กชายศุภัทร์ชัย ใยคำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กหญิงอังศนา โกทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กหญิงอัจฉรา โกทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กหญิงสุวภา พละสิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กชายภาณุพงษ์ เกษโสภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กหญิงปภัสรา สารสิน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กชายปรเมศร์ แก้วดวงดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงพรไพลิน ขันธะจำนงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงกรกนก หอมจิตร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงศิราณี โพธิศรี

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา บุตรอินทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิหล้า

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงเมธาพร ใจจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงจิราพัชร เหลาหอม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงพรรณวสา ไกรฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงจิรนันทร์ ดอนจันเบ้า

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงฐิติมา ลุนสแกนวงค์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงพรไพลิน ชืนชม

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงธัญจิรา แสนสอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๗ / ๑๙๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงจิราภา แสงกล้า

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงสาวิกา โสภาคำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงนันท์นภัส เหง้าพรมมินทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กชายเกียร์ติพล ไวยวัตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำแพง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กชายยุทธพิชัย สงคราม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กชายฉัตรพล เศษวงษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงสุวรรณี หนูทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงวศินี ศรีมาน

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงกุสุมา ภาคสัยเทียะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงจิราวรรณ เหล่าออง

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กชายอัษฏา คำพิสมัย

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงณัฐนรี ผิวฝาย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๘
นางสาวอุไรวรรณ บุญขันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๘๙๙
เด็กชายเอกพล สุระเลียง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๐
เด็กชายชัยวุฒิ อินโสภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กชายไตรภพ ไชยสงค์

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายอนันดา ไทยเจริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กชายยุทธนา อินฑพุฒ

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สายสัญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กหญิงพรไพลิน เมืองพนอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กหญิงวิยะดา สายเสนา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กหญิงเรไร อุปนันท์

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กหญิงพัททิยา ศรีทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายอัครวินท์ แสนกล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายรัชนนท์ คำสิงหา

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายธนภัทร อุ่นวิเศษ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กหญิงมนวลี สุดจำนงค์

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงเปรมฤดี บุญโส

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงปวีณา ยาตุนุเคราะห์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงศิรินภา สิงห์ทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กชายสุริยันต์ มีจังหาร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงสุพิชชา สูนธฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงธนาพร พิมพ์แย้ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงนันธิกา ไพศาล

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙๘ / ๑๙๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๐
นางกาญจนา มีดี

๐๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๑
นางสาวสาธิกา จันทะมาลา

๓๐/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงจุฑามาศ พันธ์พินโย

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงวิไลฤทธิ

์

สีดาหล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงอริยา เหมือนน้อย

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กชายสิริกร มีสิงห์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กชายอิศว หนูพัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงชลดา ก้ายกระโทก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงนัฑฒิดา ชาติหวาน

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กหญิงนำฝน โสภาพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๓๐
เด็กหญิงวาสนา ธุระพระ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กหญิงศิวพร ด่านระหาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๓๒
เด็กหญิงสุภาพรรณ ชานันโท

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๓๓
เด็กหญิงชิดชนก สมอ่อน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กหญิงนัฐธนันท์ เกลือนสันเนีย

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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