
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๔,๙๖๐ คน ขาดสอบ ๑,๕๔๑ คน คงสอบ ๓,๔๑๙ คน สอบได้ ๒,๙๑๗ คน สอบตก ๕๐๒ คน (๘๕.๓๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๑
นายจักรพันธ์ วันเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๒
นายจำนง จันทปาละ

๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๓
นายบุญมี อะปะหัง

๐๘/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๔
นายวินัย แก่นโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๕
นายวิลัย ฤทธิพรม

๑๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๖
นายวิษณุ วงษา

๒๐/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๗
นายสมศักดิ

์

โสภา
๓๐/๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๘
นายหนูเจน บุญโสม

๐๖/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๐๙
นายอดินันต์ ศิริสวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๐
นายอนุพงษ์ ศิริจันมา

๐๕/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๑
นายอภิวัฒน์ สุนทรค

๐๘/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวนารี ศรีภูแพน

๑๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๓
นางสาวอุไรลักษณ์ ครูช่วย

๑๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๔
นางทุมมี มนตรีอุปถัมถ์

๒๐/๐๒/๒๕๐๓
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาวเด่นนภา ชุมมา

๑๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๖
นางสาวสุกัญญา ซำสาด

๑๔/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๗
นางสาวพรทิพา วรบุตร

๑๘/๐๖/๒๕๐๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๘
นางสาวอุไรวรรณ สุขอุบค

๒๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๑๙
นางสาวดวงนภา ฝายชาวนา

๑๙/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๐
นางสาวปรัชญาพร ลาวรรณา ๓/๕/๒๕๐๗ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๑
นายอาทิตย์ แวงวรรญ

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๒
นายประหยัด พันบท

๐๒/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๓
นายวิชัย คิดแต่ง ๔/๘/๒๕๒๔ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๔
นายสุทธิพงษ์ แซ่โง้ว

๒๔/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๕
นายธนากร พรรคยู

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายวรวรรธน์ โยธานัก

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายศิวกร เนินภู

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายชัยชนะ หนูมอ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายศิริศักดิ

์

สาทะวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายเจษฎา อ่อนไถล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงแสงเดือน ดำเวียงคำ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงโยษิตา ไชยคำ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงจิรนันท์ โพธิทรัพย์

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงธนัญญา ทองเบ้า

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงพรทิตา แนบสันเทียะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๖
นางสุนิสา ธรรมโกลัง

๓๐/๐๔/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๗
นางพรทิพย์ แพงยา

๑๐/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๘
นางอัมพร ธงภักดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายราชพฤกษ์ ลาดคม

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายวิชุ์รุจน์ จันทรเสนา ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายนิพนธ์ โพธิงาม

์

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายจีรพัฒน์ พวาศิริ

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสราลักษณ์ สีสันทัด

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงอรนุช ชัยอาสา

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงเจนจิรา สินทิพลา ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ยิงคงดี

่

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุวนันท์ กลินหอมอ่อน

่

๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงจิรัชญา ขุสุวรรณ

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุวรไตร

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๐
นายครรชิต คูณสาร

๐๑/๐๘/๒๕๒๘

วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สุระคาย

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายอธิวัฒน์ ทองอินทร์

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายภูธเนศ ภวะภูตานนท์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายไชยเงิน วงทับซ้าย

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายศรายุทธ ขอเตือนกลาง

๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ ภูมลา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศิริรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงศตพร เรืองศรี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงปารวี บุญวิเศษ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๐
นางปทมา อาจหาญ

๐๙/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๑
นางชนากานต์ บัวพิศ

๐๖/๐๖/๒๕๐๕
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๒
นางสุบิน นกยูง

๒๖/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงภัทรวดี โสเพ็ง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงณัชปภา ยาคง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงมุนินทร์ บุตตะโยธี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงพรนภา นนตรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ โคตรภูธร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงพาฝน เลือนกระโทก

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงชลดา พรมกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงรุ่งฤดี ภูมิประหมัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายศุภชัย ชารีมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายวรินทร นาสถิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายพิษณุ พรมกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายนฤเบต พรมกุล

๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายทับเทวา วรรณภักดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายพีรวิชญ์ ถมโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายไชยวัฒน์ เพียโถน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายกิตติพล นินบุรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายวีรภัทร แสนเสนา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายคามเขต จำปาแฝง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายวัชชิระ ฟองคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายดนุพร โอมศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายพัทธนันท์ พรมสอน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายอัครชัย แสงสติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายเอกชัย ทับศรีรักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงรินลดา สิงห์พันธ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อุตตะมะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงศศิธร พรมโคตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงภรณภัทร ไชยพร

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงปาริฉัตร คงมี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๑
นางอรนันท์ มาละอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๒
นางเครือวัลย์ ชัยลลี

๐๙/๐๑/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายอภิวัฒน์ พิมสี

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายปณชัย วังภูมิใหญ่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายดนุพัฒน์ จันทร์ประทึก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา บัวผัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงมุธิตา รัตนพลแสน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายธนโชติ โสมะนาวัฒน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายฐิติกร โยธะคง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายปรัชญา สิริเมฆา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายจีรายุทธ ขันแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายวิชญพล เมธาวงษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงบุษยารัตน์ หนูเผือก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงธนธิดา คงจา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงปาริศา สร้อยคำ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงอรุณพร เทียงตรง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงสุภาพร มัครมย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงวารุณี เสียงเย็น

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายรณัชถ์ชัย ผลจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงกิลาวรรณ สรวงศิริ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อุตตะโม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายกิตติวรรธ อ้อมนอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงอภิญญา โสนะโชติ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กชายธนายุส พิมพา

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายรพีพัฒน์ วงษาบุตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายรัฐภูมิ ราชโยธี

๐๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายชานนท์ ปางทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายศรายุทธ เย็นใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน นาคาเทวี  

อด ๔๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายธันวา ทองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายอนิรุธ เชียวชาญ

่

๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายเอกพล วงษ์พิมพ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กชายกฤษฏา ดาหลิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายนันทยศ ทาแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายธนพล อินลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายจักรกฤษฏ์ ชุมสีแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายพนมพร อินลา

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายสหรัฐ ลาดเหลา

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายชินวัฒน์ คะเนวัน

๒๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงปณิตา ตะครามจันทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุรนาท แก้ววิชิต

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กหญิงจันทร์สุดา วงศ์พิมพ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงวาสนา แนมขุนทด

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงณัชชา ไหวพริบ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงสุพัฒตรา เชียวชาญ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุตรแก้ว

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงอรทัย อุ่นแสง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงสุนิษา ใจใส

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงสุภาวินี เอกจันทึก

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๓๙
นางคำกอง สำราญจิตร

๐๑/๐๒/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายชัชวาล อ่อนตาจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงทิพย์ฤดี พรมตา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กหญิงธาริกา ทนทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงธิติมา หนูสี

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายธีรภัทร สิมสีดา

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายธีร์รวัช โยจำปา

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงปวีณา เพ็ญศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงปาริชาติ อินแก้ว

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงวราภรณ์ ใยสว่าง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายวุฒิชัย ติงรุ่งเรือง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงอรอนงค์ เหล็กเพชร

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงอริสรา กุญชรน้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงอาภาพร ปานบุญเกิด

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายกฤษฎา พิมหา

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสียงใส
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงจุรีรัตน์ อรรควงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ศิลาแดง

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงณัฐริกา คำตาแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มีสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายธีรภัทร โพธิเพชรเล็บ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายนำโชค โนนสงฆ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายปฏิพัทธ์ หนูว่อง

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงปราณี ศิลชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงพรชิตา ติงรุ่งเรือง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงพรวดี ไชยเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายศตพร แพงคำฮัก

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงสุจิรา จิจันดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายอธิชาติ โคกโพธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงอภิญญา จันคูหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน วัดสระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๖๙
นายธนพล ปยะมาตย์

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๐
นายอัมพร พิมพ์ศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๑
นางสาววรรณิศา จิตจักร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๒
นางสาวพรวิภา เงินโพธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๓
นางสาวนภาพร ตันสีนนท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๔
นางสาวกัลญาณี โทกุล

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๕
นางสาวชลธิชา ชัยชนะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๖
นางสาวนันทวดี อภัยศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๗
นางสาววัชรา นครชัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๘
นางสาวสุธาทิพย์ สารวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๗๙
นางสาวอัญธิกา กลางสันเทียะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สระบัว  

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๐
นายชนนท์ ไผ่ปอง

๑๒/๐๔/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๑
นางสาวทิพวัลย์ วงค์แก้ว

๐๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๒
นางสาววรัญญา แสนรัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงสิริยากร อุปโคตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กหญิงวิไลภรณ์ วงค์แก้ว

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายไกรวิชญ์ สมทรง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายจิตรภณ จันทะปะขาว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงชุติกาญน์ ดาขาว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กหญิงบุษบา อะนุเข้า

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายปริญญา ประวัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปาริฉัตร จำปาทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงพรรัตน์ วิเศษขันธ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กหญิงพัชราภร ไชยรักษ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายภูริณัฐ สมศรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กหญิงรัตติกาล ดอนประดู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงสิริวิมล สีทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายสุพกร สุนมนาม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายสุริยา ดาขาว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายอัษฎาวุธ สีทา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายวุฒิกร แสงสุข

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายปฏิพร แสงรถ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายธีระภัทร ศรีบุรินทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายธีระพงษ์ มุริกา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายทักษิณ งามลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธนัช วงสระคู

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายทักษดนัย แสงรถ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายนัฐพล แก้วแก่น

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายกฤษณะ ยานประสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชัยคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุทินา ยางสุด

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โสระบุตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงมะลิหอม แดงน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงเมธาวดี ชาวกล้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงนำทิพย์ โคตรวิทย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงปรัชญา แก้วเชียงหวาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กหญิงรุจิรา คนงาม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงจิรนันท์ โครตกระพี

้

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กหญิงทัสนนันท์ แสงรถ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงวิภาวี ทุมพัฒน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายนนทวัฒน์ โพธิสรี

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวิษณุกร พลไกร

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กชายกัมพล คนึงนิต

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายสุทัศน์ คำทะเนตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงลลิตา รักษานนท์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงจารุณี งามชมภู

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงนัฐวิภา คนงาม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เนือง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายวิศรุต เหล่าผง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายสิทธินันท์ มุริกา

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงณัฐสุดา งามชมภู

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงทิพย์ยุพา แก้วสุวรรณ

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงนลิน อินทฤชัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงภาวิกา บุตตสอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงวิภาดา โภคชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงอารียา ศรีวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พลเพชร

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายยุทธพงษ์ ศรีพินิจ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายศรายุทธ บุญตา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายอุดรเดช คำวิเศษ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายยุทธวิชร์ เหล่าที

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๐
นางสาวกาญจนา จิตรวิขาม ๙/๔/๒๕๒๒ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๑
นายครรชิต ฤทธิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๒
นางสาวจันทร์พิมพ์ สุวรรณ์จักร

๑๗/๒/๒๕๒๙
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๓
นางสาวจินดา นาพา

๑๘/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๔
นางจิรชยา สิทธิชัย

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๕
นางชนรดา ธาตุไพบูลย์

๒๑/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๖
นายชาคริต พิณสมบัติ

๒๑/๖/๒๕๒๖
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๗
นางสาวฐิติญาดา มัฆนาโส

๒๓/๔/๒๕๒๘
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๘
นายณรงค์ วันพิชชะ ๒๐/๗/๒๕๒๐ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๔๙
นางดรุณี พิณสมบัติ ๖/๑๐/๒๕๐๒ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๐
นางสาวธัญญามัย วันโย ๗/๒/๒๕๑๘ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๑
นางนพรัตน์ อุไร

๑๖/๙/๒๕๑๙
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๒
นางนิตยา ชัยชิต ๓/๗/๒๕๐๔ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๓
นางสาวนิภาพร จิตรวิขาม

๑๗/๕/๒๕๒๔
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๔
นางสาวนิภาภรณ์ อินทะสร

๒๒/๔/๒๕๒๙
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๕
นายบรรจง นันทะสุทธิ

์

๒๑/๘/๒๕๑๕
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๖
นางสาวบุญญรัตน์ ยิงคงดี

่

๓/๔/๒๕๓๑ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๗
นายปฏิญญ์ นิตยาชิต

๓๐/๗/๒๕๒๕
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๘
นางสาวปฐมาภรณ์ ปลัดศรีช่วย

๒๐/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๕๙
นางปณิตตา ด่านระหาร

๙/๑๑/๒๕๒๑
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๐
นางปพรศรี หัสดี

๑๔/๙/๒๕๐๘
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๑
นางสาวปภัชญา ไชยโพคา

๒๒/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๒
นายปญญา อุไร ๒/๓/๒๕๑๗ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวพัชรินทร์ วงศ์เจริญ

๖/๑๐/๒๕๒๒
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๔
นางพานิชย์ ยวดยาน

๑๔/๒/๒๕๒๕
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๕
นายภูมิ แก้วสวนจิก ๖/๙/๒๕๒๗ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๖
นางสาวมณฑิรา จันทร์กอง

๓๐/๓/๒๕๑๔
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๗
นางสาวมาลัย พฤฒิสาร

๑๙/๓/๒๕๐๓
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๘
นายยุทธนา โพนทอง

๒๑/๔/๒๕๒๘
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๖๙
นางสาวยุภาภรณ์ มังมูล

่

๑๔/๕/๒๕๒๓
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๐
นางสาวระพีพร พรมมินทร์ ๘/๑/๒๕๒๙ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๑
นางสาวลีลาวรรธก์ เหมะธุลินทร์

๑๕/๔/๒๕๓๐
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๒
นางวราภรณ์ พิทยาวิสัย

๒๕/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๓
นางวันเพ็ญ ทองดี ๑/๔/๒๕๑๖ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาววิภาพรรณ บุญเกศ

๒๓/๙/๒๕๒๖
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๕
นางสาววิไลวัลย์ แสนเขือน

่

๑๑/๒/๒๕๒๕
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๖
นางสมเสมอ ชาวหลุ่ม

๑๕/๓/๒๕๑๔
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวสุดาภรณ์ รอดชมภู ๗/๑/๒๕๒๓ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๘
นายสุทธิพงษ์ แก้วทำมัง

๒๓/๔/๒๕๒๘
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๗๙
นางหอมหวล ฟูมบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๐
นายอดิศักดิ

์

นาชัยเพิม

่

๒๓/๗/๒๕๒๑
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๑
นายอภิเชษฐ์ ผาจวง

๒๗/๑/๒๕๒๗
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๒
นางอารุณี คันธบุปผา

๓๐/๔/๒๕๑๗
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๓
นายเกียรติศักดิ

์

สีดา
๑๘/๑๐/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวเบญจวรรณ แสงสว่าง ๙/๘/๒๕๒๗ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๕
นางสาวเสาวนีย์ แสงใส ๕/๕/๒๕๓๐ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๖
นายเอกชัย เชือกพรม ๙/๔/๒๕๒๗ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๗ ว่าทีร้อยตรีเอกลักษณ์

่

ปุณณบุตร
๖/๑๐/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๘
นางแสงรวี ปุณณบุตร

๓๐/๖/๒๕๒๔
กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๘๙
ว่าทีร้อยตรีโอภาส

่

บูรณสรรค์ ๑๐/๓/๒๕๒๐ กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๐
นางใครครวญ ผิวเหลือง

๒๙/๑๒/๒๕๐๔

กศน.อำเภอเพ็ญ วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายณัฐนนท์ ดวงดารา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๒
เด็กชายประกาศิต อัปมาโท

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๓
เด็กชายยุทธกัณฑ์ ชารีมาตร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๔
เด็กชายลายไท จันสุราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายสายฟา หนูศิลา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๖
เด็กชายศรีศักดา หนุนโชค

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายเจษฎาวุธ อ่อนละมุล

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงพัชราภา กะโยดม

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงชนิตา โกสีลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงปริญญา บุญวิเศษ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงศิริรัตน์ เหล่าราช

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายปรัชญา นาคจู

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายเจษฏาภรณ์ มัครมย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายธนัญชัย พิลา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

เจริญสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายพัชรพล จรุงพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงสุนิสา วงศ์ศิลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงวาสนา ชุมจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงพรนภา ชัยสิงห์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ละเอียด

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายชลสิทธิ

์

สายตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กุขุนทด

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ โภคาพานิช

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายอภินัทธ์ ทนไธสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายกฤษดนัย สุปทม์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายพิทวัส นนทภักดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายพนมกร แสนสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ เวียงอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายฐิรวัฒน์ ชัยวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายสุรเดช แสนภูวา

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายเทพนุรักษ์ ทักษิณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายธีรศักดิ

์

ถ่องตะคุ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายวัชรพล ผิวดำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายปุณนพัตร์ จรูญเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายผดุงพงษ์ สมอคำ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงจิราพร อ่อนทุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำพิทักษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงอัญชนก พรมนอก

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงสวรรคพธู เกิดศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงจิรภัทร กุลวงศ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กหญิงศิริวรรณ มฤกุล

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงพรพิมล สืบมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงสร้อยกมล ภูบุบ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีคราม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงจิรนันท์ บัวจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา สุริยะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงคณิตตา พันธุ์ส่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายวทัญู โคตรวงศ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายสถาพร ท้าวมะตรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายมีรวาร ดีแซง

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายอรรถพล สิงสถิต

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายภานุพงศ์ แปราช

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรแสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงธนิดา สีทองเหลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงวิชญาพร ภูสมดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงธัญพิมล อนุเวช

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๗
นายวรพล ไชยเนตร

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๘
นายเอกรินทร์ แสนคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๔๙
นายรักไทย ศรีเคนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๐
นางสาวกาญจนา ศรีเสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๑
นางสาววรรณฉวี จำปาบุรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๒
นายนิมิต พลเสน

๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงจารุกัญญ์ เศรษฐวงศ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายทินกร ก้อนศิลา

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กชายปานณวัฒน์ โสภากุล

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายบรรพต ดวงดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ วรรณวงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายชานนท์ ศิลาคำ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กชายมนัส จันทรเสนา

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายรัฐศาสตร์ สงกา

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายพลอนันต์ ศรีนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายรัฐภูมิ มุกดาหาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงสิริยากร ภูจักรเพชร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภูสนธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงรุจจิรา กล้าหาญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงจิดาภา พลวาป

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงศศิกานต์ ไชยวรรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงณัฐธิดา พานชัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงขวัญจิต ศรีบุญโฮม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงกรรณิกา จรูญวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงประภาพร ภู่เปลียน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงชลธิชา ไอยรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงรสสุคนธ์ ศรีนาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงศิริลักษณ์ หีบแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน
สวนมอญธรรมาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กชายภิเสก ดอนโหน่งช่า

๐๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลีนาท
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายอรรถพร ไทยวังชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกียรตินอก
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายชินวัตร จันทร์ปญญา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายพงศ์พัทธ์ จันทโมคา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

ตาดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กชายจักริน อินทวิชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายปริญญา วิเศษศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงยุรนันต์ โพธิศรี

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พริงชัยภูมิ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงมนทิลา ศรีระวงศ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงนิตยา จันทรเสนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงวนัณฐ์ญา รอดทุ่ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงสุธาศิณี ลีทองดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงรวินท์นิภา ไทยเจริญพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายอัษฎาวุธ รักษาศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๒
นางสาวสมปอง สืบสร้อย

๐๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายเจษฎา นฤทัต

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายธวัชชัย นาแสวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายณรงฤทธิ

์

ศิลารัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กชายอานนท์ ชินสงคราม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ นามสุดตา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายจิรพัฒน์ ภูหวา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๓๙๙
เด็กหญิงสาลินิล มาวิเศษ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงสุภัชชา สลาพิมพ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงกนกพร มาวิเศษ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงบุญทิพา มาวิเศษ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงนิภาพร วงษาทร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๔
นายนราธิป ศรีชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๕
นายอนุชา จันทร์ชม

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๖
นายอิสรายุทธ ประทุมศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๗
นายรัชกร อ่อนนิม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๘
นายภาณุวัฒน์ ภูมิคอนสาร

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๐๙
นายวุฒิกร เนตรพรหม

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๐
นายวันพิสุทธิ

์

ถินมานัด
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๑
นายสรศักดิ

์

คำทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๒
นายเอกรัตน์

เหง้าพรหมมินทร์
๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๓
นางสาวศิภาพร สุวรรณศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๔
นางสาวนริศรา จันทร์ไตรรัตน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๕
นางสาวแพแพ ภักดีสมัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๖
นางสาวลัดดาวัลย์ ภูชะหาร

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๗
นางสาวปริชาติ คำสีพล

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๘
นางสาวสุภาพร ศรีเฉลิมวงศ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๑๙
นางสาวธัญชนก นิจภักดี

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๐
นางสาวภานุชนาถ แก้วเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๑
นางสาวนิศารัตน์ หัดสิม

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๒
นางสาววชิราภรณ์ ประทุมศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๓
นางสาวปาริชาติ บุตรธนู

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๔
นางสาวพรพิมล นาไชย

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๕
นางสาวบุญญาดา ลาโสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กชายญาณโชติ แก้วเจริญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กชายปรเมศวร์ จิตธรรม

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กชายหฤษฎ์ เนตรพรหม

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายอภิลักษณ์ ขันศรีนวล

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายพาคิน ชาวาป

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายจำนง คำเพชร

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กชายธนพล ศรีเพชร

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กชายรัชชานนท์ จ่าโน

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กชายพันกร เบียดอนเรีย

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายไตรภูมิ โอฬารเลิศกุล

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ แซมจง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายอภิชาต โง่นทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กชายสราวุฒิ แก้วเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายศรันย์ธร เนตรพรหม

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงพรสุดา สิงห์อ่อน

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงประทานพร คนชม

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงสิริยากร พรหมสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงณิชาภัทร ชุนละหว้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงดวงธิดารัตน์ บุตราช

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงวรางคณา

โยธินอุทัยไพศาล
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อาลัยรักษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงทริกา ชวนละคร

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงพัชริสา พรหมโท

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงชลันธร ศรีคำภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา วาเสนัง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ผิวเหลือง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงภัคจิรา ถาวงษ์กลาง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายศุภโชค ธรรมโหร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายพงศกร รุ่งกระดี

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายทศพร กิจประเสริฐ

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายภูวนาท ทากุดเรือ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายเกริกพล บุตตะกุล

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายศิระศักดิ

์

จันทสิทธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ โรจนสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ มาตรสุริย์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายญาณวรุฒน์ ผุยทา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา ตระกูลรัมย์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงพิชชาพร โชตะวัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงอังคณา โง่นทอง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ไกยแจ่ม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กหญิงจารุวรรณ ทองฟก

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงณัฐนิสา เฉยพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงเนวิดา ภูชะหาญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กชายอนุทัย สุวรรณภักดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายนัทธพงศ์ มูลผล

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ

เหง้าพรหมมินทร์ ๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายจตุรงค์ อุตตะพุทธ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายวิภาวัฒน์ เบียดอนเรีย

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายอนวรรษ ปราณีบุตร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายพลาธิป จูจ้อย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายธเนศ ปกโคทะกัง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กชายธนากร ชาวาป

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กชายนฤเบศน์ ดีสินธุ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กชายพงษ์สุวรรณ สุวรรณภักดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายธีรภัทร วิกล

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายชนก อ่อนนิม

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงพลอยไพริน พิทักษ์วาป

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงอรปรียา ปะตังถาเน

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงกมลทิพย์ วงษ์ดี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา วันตา

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงธัญรดา

เหง้าพรหมมินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงชลธิชา

เหง้าพรหมมินทร์ ๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงญาโณทัย หัดสิม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงมินตรา พรหมสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงปยภัสร์ สุวรรณภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงพัชรพร ภูแซมโชค

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงกัลยา สีหาโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงวรรณิภา บุญมา

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์เล

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัฐริกา จงเจริญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงวริสรา จันทร์ไตรรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงกุลณัฐ ประตังถาเน

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงศรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กชายธนภัทร์ ฤทธิมหา

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๐
นายนพรัตน์ ปราณีจิตร

๑๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๑
นายอนนท์ ผุยโสภา

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๒
นายคณิตชา ศรีสัมฤทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๓
นายวิษณุ ดลรัศมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๔
นายประเสริฐศักดิ

์

หาญรบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๕
นายพุฒมล คุโณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๖
นายอรรถชัย สรวงศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๗
นายธนพล วงษ์ก่อ

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๘
นายพร้อมบุญ บุญพร้อม

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๐๙
นายธีรศักดิ

์

สุวรรณภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๐
นายทวิน ช่วยแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๑
นายพงศกร สิทธิจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๒
นายตะวันฉาย เวียงสิมมา

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๓
นายนันทวัฒน์ การวิลัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๔
นางสาวอรพรรณ กาคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๕
นางสาวนัฐนันท์ ทองโคตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๖
นางสาวสิริวรรณ ลาโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๗
นางสาวอารียา เรืองอยู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๘
นางสาวทิพวรรณ มูลปาก

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๑๙
นางสาวปฏิมา ฝากทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๐
นางสาวหทัยรัตน์ คล้ายสูงเนิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๑
นางสาวพิราวัลย์ สัสดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กชายปณณธร สีหาปญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายธนากร ไชยโยกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายนนทวัฒน์ รัตนคุณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายจตุภัทร บรรจงรัตน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงฟาริดา คำมูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงอริสรา พันธุกาง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงจินตนา แสนมา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงอนุธิดา มูลสิงห์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงพิชญ์นรี อำภาพร

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงปฏิมากร แสนนาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ฝายชาวนา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงปณิดา สีหล้า

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงชญานิษฐ์ ศรีคำหาญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงอารียา สุวรรณภักดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงพรพิมล ตรีบุญเมือง

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงฐิติมา สินเธาว์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายสนธิยา พรมพิลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กชายศรายุทธ ขันศรีนวล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายจารุวัฒน์ กุลศิริ

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กชายต้นตะวัน บุ่งวิชา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กชายธนากร เพชรก้อน

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายภัทรพล บุญพา ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ สุนารักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงชานาภา ทองใบ

๑๒/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงปยธิดา สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงพิรุนรัตน์ สงบุตรดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงภัทราวดี องมะไชย์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงกัลย์สุดา เมฆสุวรรณ

๒๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายกฤษฏา สาทองขาว

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายชูชาติ ไชยสิทธิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายศุภกฤต ทองไชย

๒๔/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายศุภกิตต์ ทาสะโก

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กชายอธิชัย หลักคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายคฑาวุธ ขวัญมงคล

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายศุภชัย ทาสะโก

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกตแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงจิราวรรณ นามนุ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงปณิตา ศิริโยธา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงเพชราภรณ์ วรแสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงยลดา ปดขานัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงวรพรรณ อุดรเขต ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงวรรษมน พรมโคตร ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงศุจินธรา ศิริโยธา

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงสุพัตรา ภักดีราช

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุทธิดา คำวิแสง

๒๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์คำจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงหทัยภัทร ล้านพลแสน

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงอรอนงศ์ ข่ายเพชร ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงชลชิดา โสภากุล ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายฉัตรชัย ขันติธรรมาภรณ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กชายธนวันต์ ทิมินกุล ๗/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายณัฐพงษ์ บุตรแสง

๑๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายศรายุทธ ล้านพลแสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายศักดิดา

์

ขันไชย
๑๙/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายสมัย สงบุตรดี

๑๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงสุธาสินี จรดล ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ทิมินกุล ๗/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงนริศรา ล้านพลแสน

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงนริศรา ศรีหาจันทร์

๒๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงพิศมัย ศรีหาโคตร

๒๘/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงวรวรรณ แสงนาค

๑๐/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงศิริพร สาระแสน

๒๑/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงอริศรา ทิมินกุล

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๘๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงสุภัทรา เหล่าโก่ง

๒๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ เมืองจันทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ลันบุตร์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายณัฐพงศ์ ภักดีราช

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายชิษนุพงศ์ ปดเสนา

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงกุลณัฏฐ์ บัวหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงปาณิสรา ระวะใจ ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงวรรณวิษา ชัยวงศ์ ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา การุณรักษ์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงนรันต์รัตน์ โกสุม

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยนาค

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กหญิงสวิตตา ภูบัวดวง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายจรารุวัฒน์ หม่อยหลง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายเมธิชัย เหลือวิชา ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายอติชาต ทมินกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงกันยารัตน์ ตูมใต้

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงชยานี หัดถาดล ๓/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดจอมแจ้ง  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายจักรพงษ์ พรหมที

๒๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ จำป

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายธวัชชัย สมพร

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายศุภกฤษณ์ มูลมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายศุภชัย ภูเวียงแก้ว

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ ปจจังคะตา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมกาบทอง

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงจิราพร ภูกาบทอง

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ชัยโชค

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงไปรยา ทองใบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงชนากานต์ โคตรเสนา

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงนวนันท์ โสมาตร

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายสุทิพัฒน์ ภวภูตานนท์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายรัฐพล ต้นกันยา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงณภัทร ชัยแสน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาดสถาพร วัดชัยพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายวุฒิชัย แก้วใส

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายศุภกร ภูศรีนำ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กชายอังกรู เหล่าทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงกุลยา ประดับศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงชนากานต์ กล้าชัยภูมิ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงประภัสสร อันแสน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายชลธี โนนสว่าง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายธรดล พละวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายราชพล ณ อุบล

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธีรดนย์ เจริญฃัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กหญิงชนัญธิดา ต้นโนนเชียง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงณัฐพร สีสมพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงปาลิตา ทองคำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ เสนารักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กชายวิทวัส ทิมินกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กชายไกรวิทย์ ใจสัตย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายอรรถวิชญ์ โคกกระชาย

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายพัชรพล มูลอามาตย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๕ เด็กหญิงประกายมาตย์
ขุนพรม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงเวณิกา ขุนพรม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงกัณฑิมา ขุนพรม

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา รัวชัย

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงปาริชาต แย้มอำไพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปณิดา วิริยะกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงดวงฤทัย สุบรรเทิง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กชายนฤมิตร รูปคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กชายธนากรณ์ บัณดิษฐ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงพิชญ์สินี พิบูลรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงสิรินดา โคตรแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๗
เด็กชายเจตพล ชาวสวน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายอรรณนพ ประทุม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายเจษฏาภรณ์ สีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วใส

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กชายนันทกร บัณดิษฐ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายพงศกร พรมเวียง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กชายสุวรรณ์ ทรัพย์สมบัติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายเจษฏาวุธ ขุนพรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายเทิดศักดิ

์

ขุนพิบูลย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงพรชิตา รุ้งฟา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายนุชศรา รัวชัย

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายปนัดดา บุษบา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายลลิตา เชยชม

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายสุทธิดา ชัยแสน

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กชายอภินันท์ บัณฑิต

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กชายอดิลักษณ์ ใจสัตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายปรเมศช์ กล้าชัยภูมิ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายธีรพงศ์ จำปาวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กชายดุลยวัต ตรีเดช

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กหญิงจตุรพร เสนารักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เกษรบัว

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงมาลิสา เพ็งโคตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทิมินกุล

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงนิตยวรรณ ต้นโนนเชียง

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงอนุสรา ขุนพรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๒
เด็กชายวันชัย อุดมศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงดง วัดชัยอัมพร  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๓
นายอัครพงษ์ จันทร์คุน

๑๒/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโนนสะอาด วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กหญิงรุ้งนภาพร กองปญญา

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายภัทรภณ มูลอามาตย์

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายภูวนัตถ์ ศรีโลเลียว

้

๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายวุฒิชัย สวนสนาม

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ทองคำ

๑๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายดนุเดช ปาแก้ว ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายวีระยุทธ ชลเจริญ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายธีรดลย์ ศรีสุโคตร ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายธนกฤต ขันชา

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายปวริศ สลายทอง

๓๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายอัฎฑพร ท่อนทอง

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายรัฐภูมิ บุตรโคตร

๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายกฤตดนัย ขันลุย

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายวิษณุ โพธิภา

์

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายนันทกร เมืองเลน

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายนฤเบศร์ สวนมอญ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายภูริพัฒน์ ไชยพรม

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายวีรภาพ ภูสอดศรี

๑๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงจิตนาถ ชาวดง

๒๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุขันชา ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีโพภาค

๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๕
นายเริงศักดิ

์

จันทร์สะอาด
๕/๑๒/๒๕๐๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงภัคจีรา ไวคำ

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงธิดาพร สมเชียงใต้

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุริษา แดนสุวรรณ

๑๖/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กหญิงสตรีรัตน์ น้อยจิว

๋

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงพิมพ์อร ตางจงราช

๒๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงปทมพร ผลสอน

๒๙/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงพัทธนันต์ ไชยบุตรดี

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุจิรา ภูกิงหิน

่

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุวรรณเพ็ง

๑๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร พรมชาติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงปยะธิดา แข็งขัน

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงภัทรศยา ศรีสุโคตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงศิริประภา เนืองสุมาลย์

่

๑๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรมคำอินทร์

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ วรศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงทัตชญา ต้นกันยา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงคำพร พรมโส

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ เทกอง

๑๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายณัฐดนัย สิงห์แม่ง

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายสุรเชษฐ์ ตัวเสาร์

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กชายภูบดินทร์ บรรดาศักดิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายศิริศักดิ

์

แก้วปญญา ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายธนพนธ์ โคตรโสภา

๑๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ชูหีบ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ วิชาราช

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงสุธิษา นามวิเศษ

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายพีรดนย์ เรียนทิพย์

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายธวัชวงษ์ ราชาวงศ์

๑๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายภูริพัฒน์ ประทุมวัฒ

๑๕/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายนราธร ดวงมะณี ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายเอกรินทร์ ปางนิราช

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ หวังข้อกลาง

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กชายธนภูมิ ช่างหล่อ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ วงษ์น้อย

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ โฮงคำแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายพีระพล คำตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายผดุงเดช มรรครมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายภูริฉัตร กลางหล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายธวัชชัย เสลามาตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงสรัลพร โทบุตรดี ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงอรัญญา ขันลุย

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงวราพร ศรีทอง

๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงอนันตญา ดารา

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงวชิรญา รักสวนเงิน

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงอาระยา ไชยจันลา

๑๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงณัฐวิภา ภูครองตา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายปญญากร แดงทำดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๓
นายเริงศักดิ

์

จันทร์สะอาด
๑๒/๘/๒๕๐๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด วัดปรีชาวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายชันเนตร จันทะนนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงวนันชนก พินจอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงณีชาภัทร วงแวงไทย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงอาริสา เหล่าจม

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงณัฐญาดา เตยโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงอทิตยา ตาดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐพนธ์ โคราช

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายสายชล ราชบัวขาว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายธนวัฒน์ โชคบุตรดี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงวิภาดา สุขสวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงวิชญาพร คุณศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว วัดโพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายไกรวิชย์ กลีบกลาง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายพีรภัศร พิมโสดา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายพัฒนพงษ์ วรสินา

๓๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายภัทรพงศ์ กรคร

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายภัทรศักดิ

์

วรรณกุล
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

พินิจมนตรี
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายคฑาวุธ ค่อมสิงห์

๑๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ พิลาหา

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายศุภรัตน์ อ่อนสมบัติ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงธนาภา จำปาลี

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงลลิตา ฝายปด

๒๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุจิรา เมืองแสง

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงอริสรา มงคลสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงอสมา ยาวาป

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กหญิงขวัญจิรา เทียงธรรม

่

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงชลนิภา มากสวัสดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงเนตรนภา พรมวงษา

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงภารุณี ปตาลโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงศิริมา เวียงแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุธิมา โคกสีนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุธีรา สีทน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงอารยา เวชกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงวิลาสิณี ชะชิกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายมัสยพล ศรีวิชา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายธีรวัฒน์ มากประโคน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายวรวุฒิ เพ็ญสุริยะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายอภิรักษ์ สีคูณราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายวุฒิชัย แฝงเพชร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายอชิรวัตร สะแกทอง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายสิทธิพล สำเนานาน

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายหรินวงศ์ เขียนพร้อม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงภัศราวดี ดอนมงคล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายเมืองหลวง สีทาพุด

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงอนุธิดา บุญเต็ม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายเจษฏากร อำสนิท

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธีรพงษ์ ภาพิรมภ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงชนบท สีทาพุด

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายอนุชา แสนวัง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายวัชรพล ขุนแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วิชัยวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายปยะพงษ์ จิตสู่สุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงบุญเกียรติ ทัพโยธา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงฉัตย์รดี โพธิศรี

์

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงปนสุดา เชือหงษ์

้

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายนัตตพล ศิริภักดี

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายธนโชติ ก่นโคกกรวด ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงญนันทพร มานะศรี

๑๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงอรทัย เชือหงษ์

้

๒๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ก่นโคกกรวด

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายนิติชัย รอดเจริญพันธ์

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจุฑามาศ พุทธโคตร

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนันท์ชยา รอดเจริญพันธ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงศิวพร เจรุวณารักษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา วัดศรีวิสาร  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๘
นายสมจิตต์ ดาสุโพธิ

์

๒/๕/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๐๙
นางอำนวย คำชารี

๒๑/๘/๒๕๐๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๐
นายศักดิสยาม

์

เพ็ชรแพง
๒๓/๔/๒๕๒๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๑
นางปยรัตน์ เรืองวงศ์วิทยา

๑๗/๗/๒๕๑๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๒
นางวิไลลักษณ์ นารี

๑๗/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๓
นายสุรงควัชร์ ระวะใจ

๑๙/๔/๒๕๓๒
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๔
นางสาวอังคณา ยวนหมืน

่

๙/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายพัสกร เขียวลู

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายณัฐพล อังคะพนมไพร

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กชายศตวรรษ มณีรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กหญิงลักษณพร ข่ายเพชร

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงมนัญชยา สามารถ

๑๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงพัชรี นามวงษา

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายสิทธิพล นามศิริ

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กหญิงนันทวัน โพคา

๑๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงปราณปริยา กุตัน ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุชานันท์ สืบโสดา

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงสุภัชตรา พรชัยทิน

๒๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กชายพายุ ภีระภาค

๑๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายสหรัฐ แก้วไกรแสง ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายเทิดศักดิ

์

เวชภัณฑ์
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชัดเจน

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงปณฑิตา วงษ์หาแก้ว

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ งานจตุรัส

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงสิรินทรา เฉลียวรัมย์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงกุลธิดา สุวรรณจำรูญ

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงอรอนงค์ วงแวงไทย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๕
นางสาวกัญญารัตน์ แฝงทรัพย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๖
นางสาวทิพย์เกษร รวมไชยสง

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๗
นางสาวมุกดา แรงเขตการณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทมนางามวิทยาคม วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายศุภกิตต์ ศรีเจริญ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายทัศพล พละเดช

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ ศิริบุตรวงศ์

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๑
เด็กชายพชรชล บุญภิละ ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายวุฒิชัย ชาวสวน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายธีรเทพ ไชโยกุล

๒๑/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงปภัสสรา ศรีจลัส ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงวิภาดา พานหนอง ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงปวีณา ปตตาลาโพธิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงประธานพร สมอหมอบ

๑๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงกนกพร เชิญชม

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงวิชญาดา ไชยเมือง

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพรรณรัตน์ โยธะชัย ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายธีรชาติ จันทมาตย์

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายภูวดล ภูกองชัย ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายพิชัยยุทธ ศรีสุโคตร

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายปรมชัย วิระกิจ

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๕
เด็กชายอนุรักษ์ ถุงทอง

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๖
เด็กหญิงสกุนละยา ศรีสุโคตร

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายสุทิวัส วงษาหาราช ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายธนธรณ์ สารคำ

๒๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายวีรพล เพ็งโคตร ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายพงศ์เทพ พรมสาเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายภาณุพงษ์ สิริบุตรวงศ์

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายกฤษฏา ปะกาโส ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงสิริพร เนียมปน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงชมพูนุช ศรีสถาน ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๕
เด็กหญิงประภัสสร ภาชีสง ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงวรัทญา เทียนบุตร ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๗
นางพิศมัย นารี

๓๑/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๘
นางบุญชู สงเสด

๑๐/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๕๙/๐๘๖๙
เด็กชายปยพันธ์ วงศ์สุวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดขนวน วัดสว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงประภัสสร โนนทิง

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงอริสา พรมเมตตา

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กองนาง ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๓
เด็กชายยุทธนา ภูมี ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายชนาธิป ธิปญญา ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายธีรภัทร เรืองดี

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงสุมัทนา โนจันทรทึก ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๗
เด็กหญิงอิสรีย์ ปริปุณณะ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายทักษิณ ศิริโคตร ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๗๙
เด็กชายธนากร สัตตะนัน ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายปาณัท ด้นดัน

้

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายรุจิกร โรเด

๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายภาณุมาศ หลวงนา

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายชินวัตร ยศกุล ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายนิกร ประทุมชาติ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายธนพล สะระพันธ์ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงวิไลวรรณ เฉลียวดี

๑๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงอรัญญา รูปน้อย ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงอัญธิวา

์

จำปากิจ
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ โนรินทร์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงภัครมัย ไตรมณี

๑๖/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงศุจินธรา โพธิชาติ

์

๑๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงลักษมีกานต์ ปราบสงบ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ สมศรีษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๔
เด็กชายดนัย ชลชี ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ โพธิชาติ

์

๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายภัทรพล พรมภักดี ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๗
เด็กชายกฤษฎา ไชยมนตรี ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ เหล่าผง ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๘๙๙
เด็กชายสวิตต์ ไชยมหา ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายทรงยศ แก้วบุบผา ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายภูชิตะ กองสุวรรณ

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายชุติพนธ์ เนืองชัยยศ

่

๑๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ฉายาพัฒน์

๑๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงอรรัมภา เฮืองศรี ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงอรสา พิมพาเลีย ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกัญธิมา ฉายาพัฒน์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ สาบก

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ ใยแก้ว

๒๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน ภูวงษา

๒๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงบุษบา โพธิวิเศษ

์

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงฐิติพร ศรีโมง ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงนลาธิป เทียมอ่อน

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ไชย์แสนทา

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๔
เด็กชายธีรภัทร เฉลียวดี

๒๒/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บีบง

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายสราวุฒิ รักชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายอดิเทพ นามวงษา

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๘
เด็กชายวัฒนา หงสาวดี ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายอัษฎายุธ โภคา

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายอัมฤทธิ

์

มาพร
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสนจันดา

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๒
เด็กหญิงพรรรนิศา สิทธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๓
เด็กหญิงนัชฌา ประเสริฐศิลป

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายธนโชติ ไทยวังชัย ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายปวริศร ช่างหล่อ

๑๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายธนภูมิ ช่างหล่อ

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๗
เด็กหญิงนำฝน บรรจงปุร

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงจิรภัทร สีทา

๒๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงขวัญข้าว สุขตะกัว

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงชนิกา ภู่มณีย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายชนินทร์ เนตรนาง

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๒
เด็กชายชานนท์ จันทร์แจ่ม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา หล้าแรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปญญาใส

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงนิตยา ทวีชัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงปยะนุช เติมสุทา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายพัชรพล ทายิดา

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายพิชญะ บุญประเสริฐ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ สาระจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ วงละคร

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงวรัญญา ชาญนรา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงวิกานดา คำเบ้าเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๓
เด็กชายสรยุทธ ข้อยุ่น

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๔
เด็กชายอดิเทพ คำกอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๕
เด็กชายอนุสรณ์ อุดตะกะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายอรรถพร กมลละคร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงใกล้รุ่ง แก้วเกิดมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๘
เด็กชายทินกร ลุนจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๔๙
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วดวงดี

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายเมธัส วงษ์ละคร

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงจิรภัทร์ คลังแสง

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายลัทธพล รักษาคุณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงกมลชนก วิชัยวงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๔
เด็กหญิงชุติมา โยทะคง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๕
เด็กหญิงช่อลัดดา บุตษราคำ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายธนพล นาชัยเวียง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๗
เด็กหญิงนาตยา พรมดวงศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงพนิดา ขันนางลำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงพุธชาติ ศรีเกียรติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงรริตา หล้าพรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงวรัญญา วงษ์สุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๒
เด็กหญิงวฤณดา อสุรินทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงวิภารัตน์ ธาตุไพบูลย์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายอนุสรณ์ คำเฮือง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายอริย์ธัช กันทาทำ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายอัมรินทร์ ศิริษา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายอำพล ลุนราช

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายเกริกพล ชุนบุญมา

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายเทวราช กวีกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายจักรพงศ์ ชูชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายวัชรชัย มาน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายวัชรศักดิ

์

มาน้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายธนพลธ์ วงศ์สีทา

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายมนัญชัย โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๕
เด็กชายฤทธิชัย อุนารัตน์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงสุณิสา สุขครีพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๗
เด็กชายณัฐพล แสนตะรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๘
เด็กหญิงธิษะณาพร ยาวาป

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิทธิโสภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ ปนแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงจินตนา ยิมใหญ่

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แทนกอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงชนาภรณ์ แหมไธสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กหญิงชลธิชา ประมันโต

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายธีระชัย ธรรมโส

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงนริตา กระทุ่มขันธ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กหญิงนิพาดา โง่นชาลี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงวิภาดา ขันโคกเครือ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงสุนันทา ฤาจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายภาราดร เจ๊ะมุสา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กชายปริทัศน์ สิมศิริวัฒน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายวรวุฒิ มูลทิพย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายสันติธร น้อยบาท

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงกฤตาภรณ์ เพ็งคง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กชายกฤษฎา พฤกษาสิทธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถำวาป

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายกิตติพศ น้อยนิล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสริฐสูงเนิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงขวัญชนก กองแสน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายคมสัน หมืนหาวงษ์

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายคมสันต์ สอนสกุล

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๒ เด็กหญิงจันทร์ชยานันท์

น้อยนิล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตราช

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายชัชพงศ์ สว่าง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ สีเม้า

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงฐิติพร คุยบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐดนัย วรรณกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงณัฐนิชา ร่มวาป

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายณัฐพล แสนพรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงณัฐวดี ธรรมมีบุญ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมฉวี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ หลักคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงณิชมน สุขเทพ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงดวงมณี ลุนจันทา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายทักษ์ดนัย น้อยนิล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงทิพย์ธิดา อุณวงศ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กชายธนวัต วงศ์โท

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงนนทพร แซ่โค้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายนุติโชติ มูลติกะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงนำฝน ศรีทา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กชายปพิชญา เจ็ดรัมย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อินทร์สด

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายปรีชา บุญวิเชียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงปรียาภัทร สักกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงปาลิตา พิมพ์แป

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายปติพงษ์ โคตะมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงพริริสา วงษ์คำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงพิชชาภา สามาลย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กหญิงพิมพ์แพร์ สีส่อง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพิยดา บุตรอินทร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายพิริยะ วรรณกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ นรากุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ไกรหาญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายภัทรพงษ์ จำป

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายภูรินทร์ เค้าสีดา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กชายมนัสชัย ยนต์พันธ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กชายรพีภัทร ชมภูราช

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายฤทธิพร เพชรแสง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงวรรนภา ผ่านชมภู

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายวรายุทธ ทองคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงวริษา คุยบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กชายวัชรกร มะโรงสี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กหญิงวันวิสา ฤทธิรุ่ง

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงวิสสุตา วิชาฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงศศิกานต์ พันสะวะนัด

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงสราสินี คุยบุตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายสิทธิชัย เหลืองอร่าม

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายสิรภัทร วัฒนากลาง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กหญิงสุนิษา บุญโยธา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงสุพรรณษา สุวรรณปา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กหญิงสุพัตรา ทิพย์เสถียร

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงสุภาพร นะวะศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายสุริยะศักดิ

์

ศรีนาเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงอชิรญา ภูมิน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายอนวัช มีคำแสน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กหญิงอภิญญา หลักคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิลากัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กชายอมเรศ วรรณกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงอัฐภิญญา การะรัมย์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายอาชานนท์ ภูพวก

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายอานนท์ คุยบุตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กหญิงอุวารี วรศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงเกตติมา อินทร์เลียง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กหญิงไพรหงส์ คุยบุตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายธนกร ทิพเนตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๖
เด็กชายกิตติภพ สิงห์วงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กชายชินดนัย บุญพึง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายปยากร โขนภูเขียว

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๖๙
เด็กชายธนกฤต บุญเหลือยิง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธนโชติ พิมสอน

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กชายวชิระ นรทัด

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายสิรวิชญ์ อุตรินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายสันติสุข ร่มโพธิทอง

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายอภิเชฐ พันธุ์ชัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ มีแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงชนาภา รองเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงณภัทร ปญญากุล

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กหญิงธันยกาญจน์ ใจซือ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงศิรินยา ผิวเหลือง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงศุทธนุช เย็นศรี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายธนากร ชะวางกลาง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กชายปริญญา ลายแก้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กชายพัชรพล ผลพัฒนา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กชายภิเษก แสนศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กชายศุภณัฐ ยะสุนทร

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กชายหรรษา ดอนชาย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กหญิงชลนิชา บุญแก้ว

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงธัญจิรา เหลาสี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงดอกคูณ โสภาเวทย์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงนำฝน แนวงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กหญิงยลดา จันทุมมา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงเยาวภา จันทะพงษ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กหญิงศศิกานต์ วิชัย

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา คำแจ่ม

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กชายอัมฤทธิ

์

ดุลบดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงกัญชพร ผลทิพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กหญิงสุธาสินี เขือนไชย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงซีนา คอนหราด

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายธีฏภัทร์ พันธ์ชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายวสุพล ครองพวก

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายทักษ์ดนัย กุธิราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงนภารัตน์ คนดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กหญิงกินนรี สุตตาลัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๔ เด็กหญิงชลรินทร์ธรณ์
แสงพล

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายทีปกร เยาวรรณ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายณัฐธัญ สุวรรณสิงห์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กชายนิธิพัฒน์ พาพิชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายรัฐภูมิ พุทธปญญา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายอัศนัย จันทะภาค

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กชายเอกนฤน พันธะศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงภัทรศยา เก๋ดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงรินรดา ปองกัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงวรรณพร ช่วยแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงสมัญญา ศรีอัฒชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงวันสุดา คำเหมือน
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายปยะพล สิทธิการ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ผลทิพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายสถาพร นามบุตรดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายอภิณัฐ โคตะมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กหญิงพรพรรณ เหลาแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายอดิศร พูดเพราะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงณัชธิดา ไชยสงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายพงษ์อมร สุรภักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายนครินทร์ แสงแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายนวพล เอียมปญโญ

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายพิพัฒน์ ใจบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

นามเคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายฐาปนะ สุทธานันท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายธราธิป พุ่มจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ไขแสงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายปฏิพล เรียงขวัญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงชยากร ศรีเตชะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงจณิสตา ทีปสว่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงอภัสริณณ์ จิระคุณวัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายรัชภาคย์ พิมสิม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายวัชรศักดิ

์

สุมังเกษตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายเจษฎา ช่วยแสง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายชินวัตร อ้นขวัญเมือง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กชายธนากร เจือกระโทก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายล้อมพงศ์ พันธ์สวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์ไชย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายวายุ ผิวผ่อง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โรจนธรรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

สาดแล่น
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิริประเสริฐ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงศศิอาภา นราพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา ดุลบดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายกริสน์ คันธี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ปองคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายมานะศักดิ

์

แสงมณี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายอมรเทพ อำภวา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา แสนดวง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงกุญณภัธร์ กองดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงชุติมา สิริวัฒน์ธำรงกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ชฎาวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงศรัณย์พร นวลสว่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงหทัยชนก ลุนละวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๘
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ

จันทะพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงธมนวรรณ วันนาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๐
เด็กหญิงกชกร สันธนาคร

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายรัชพงษ์ ดอนชาย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงศุภิสรา ขันติกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยเหนือ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายวัชรากร จันทะเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงมินตรา แข็งขัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงจีระนันท์ ทองจบ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนวิยา วิจิตรจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงณัฐพร ทองบุดดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงวริศรา สุดใจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองยศ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายจักรภัทร นาทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงชุติมา ศรีสงัด
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ ทักษิณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงโยษิตา อินทร์อุดม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงกานวดี แจ่มศิริ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กหญิงจิดาภรณ์ นามแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงพัชรินทรา วิชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงนฤภรณ์ สีอ่อน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงจุฬารัศมี ปนนอก
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงอินทิรา อวนอ่อน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงปานเนตร อนุรักษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายภูวนัยต์ นวลใส
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงศศิธร หลีวงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายสรวิชญ์ คำวงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ แก้วกำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายวชิรวิทญ์ ยางธิสาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายไชยภัทร ไตรเลิศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุวรรณงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ วิยะรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงมัทนา สุทธิแพทย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายปุณณภพ รัตนโชติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงปณิดา ไขแสงจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายภัทรพล ทนภิทักษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ จันทราราม  

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ แพงสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายอดิศร ไชยฮ้อย
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กชายวุฒฐิวัฒน์ ยศพิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายสรวิศ เรืองศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงสรีนา ศรีประไหม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาน โพธิศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายคามิน ดิษสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายชานนท์ ปราบศัตรู

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กชายธนดล พาพินิจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กชายธราดล พาพินิจ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กชายนวพล วันอุดม

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายปรีดา คำสีแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กชายพงศกร ใจขาน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กชายสมพร พลดงนอก

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กชายอนุศิษฎ์ ผ่านใหญ่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงกัญจนพร สุวรรณไกรษร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงจีรติ ขาวหล่อ

๒๐/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงฉันทิศา ดวงเอก

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงณภัสรา รัตนประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธนพร บุญประกอบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงปยนุช แก้วทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงพิมลวรรณ คำเลิศ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงรจนา แก้วพล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงรัชฎาพร ดีจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงวรรณิษา จันทิชู
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงอนงรักษ์ คันธี
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงอนุชิตา โต๊ะหมอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ เวียงอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงอินทิรา ชัยสงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายกัมพล เรืองหอม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายชญานิษฐ์ สารทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายธนธรณ์ นามวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายธรรมนูญ บุญเรือง
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธิเบต บุตรรักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายนราธร พลราษฎร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายนิรุจ กาล้อม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายพงค์พล เกษรลำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๐
เด็กชายวีรพล บุคคล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายสุวสันต์ คนบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายอนนท์ ราชัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายอโนชา ก้อนพิลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญเหล็ก

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงจันคนิภา เหตุเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แก้วสีหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงวิภาวดี ทองตัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงศิริประภา คำบุญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายธีรพงษ์ ลอยบัว
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กชายประเสริฐ วามะลุน

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายอภิชัย ผ่านสำแดง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายชโลธร หมืนแก้วคราม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรตะพรม
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายพรสวรรค์ ขุนประเสริฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายธนพล เหล่านรสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีแก้วนิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายภานุกริช ชาวดร
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๘
เด็กชายพรประเสริฐ บุญฤทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายวัชรพล นนทะแสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๖ / ๘๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายเทวา ตาทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ นนทะแสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายภคิน แก้วกงพาน

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายปฏิพัฒน์ ใจขาล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กชายลัทธพล พรไชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายอภิชิต พรมภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงพรไพลิน นามมุลตรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงเพชรลัดดา หวันเสนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๘
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

โง่นแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงธารทิพย์ นาเมืองรักษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ จันทะแจ้ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วสีหา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ขันธชัย

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงพรทิพย์ บัวทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงนัฐพร ปองชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายภานุพงศ์ ทองโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ แดงซิว
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายธีรภัทร ใจบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายรชานนท์ ชัยมูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวรภัทร ดุลบดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายอภิลักษณ์ บุญใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายก้องเกียรติ เซียงแก้ว

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงเนยะดา อินอุ่นโชติ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงมณฑิตา บัวระภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงธิตินันท์ อุทัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทะบาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายนัฐพงษ์ ภารไสว
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์จวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายทินกร กุลเสนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายอัครพล เทพชนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กชายอัมรินทร์ บุญประกอบ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายวันชนะ มณีแสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายธนาทิป บุญรวม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายนวพล ใหญ่แสนอ้าย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายวิษณุพงษ์ เนาศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๗ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายปญญา ขจร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหลาแตว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงอรปรียา ทิศสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงพรนภา เกิดมี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายทรงพล คำคูณเมือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กชายกัณฐกวี สีหอม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายสิทธิชัย นันทะโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กชายทรงกฎ สายเลน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงกานต์ติมา ใหญ่แสนอ้าย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงรินรดา สุพรมดิน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงจีระพัฒน์ นามวงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงพิชญธิดา พืนพันธ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายธนากร ปุนระมี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองวรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงปณิตา วรรณอุดม

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๑
แม่ชีกนกทิพย์ ไตรสุภา

๑๕/๑๑/๒๕๐๗

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๒
แม่ชีเรืองรักษ์ สุขอนันต์ทวี

๑๘/๕/๒๕๒๖
วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๓
อุบาสิกาอุทัยวรรณ พบกระโทก

๑๕/๖/๒๕๑๐
วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กชายภานุพงศ์ บุญมาก

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กชายธีรภัทร ชาวอุบล

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กชายวรเมศ เจริญสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กชายยศกร เนาวเพชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๘
เด็กชายเดชทัต เจริญโอสถ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กชายไวพจน์ ลาสิงห์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๐
เด็กชายองค์กรณ์ ชาวอุบล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายไชยา ปองพาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ผิวเงิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สิงคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงจันทกานต์ หรังกิจ

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีเทศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร โล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงสุรมณ ชาวดร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงจิระดา ปสชาเขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงนทีทิพย์ เหลาวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๘ / ๘๔
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อด ๔๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กชายคมกริช แสนสีลา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายอัษฎาวุษ หาญฉวะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายธีรภัทร โคตรบรรเทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายพงศกร ปอมหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายวชิรนนท์ จันทะวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงจารุณี คำแพง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๖
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ไชยอุดม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงเมธาวี เนาวเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงฐาริดา คำหล้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงกันธิชา สายแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงพิชญ์สิณี วงศ์จันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงสุชานาถ สมุททัย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงสุชัญญา ชาวอุบล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงพรนิภา ผิวสว่าง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงอาริษา ไชยแสง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ โคตรชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงอาภัสรา มุสลาคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุธิชา ปองเทพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา เจริญโอสถ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงอนันตญา ทองทิพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายพลวัฒน์ สร้อยเสนา

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายภานุพงศ์ อุปนันท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายไกรวิช ชาวอุบล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงขาว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายทินกร ทวีจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายสิทธิพล สังข์ทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สิมอ่อนศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงจิดาภา ทองทิพย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงชลธิชา แพงคำลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วงแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงไอรดา ภูมิเลิศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายเอกพล วงษ์สุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายพัฒนากร วงศ์สมบัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายพัชรพล ผ่องใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงปยะธิดา วงษ์เพ็ชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๙ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ใจดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๖ เด็กหญิงประภาพรรณ
สวัสดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพนทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ นำเทียง

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงกุลรดา ภูพาดแล้
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงชลลดา เฉียบแหลม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายพีรพงศ์ จิตรโสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายสหภาพ พนมภู
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายศุวิล บุญแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายอัครพล ผ่องใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายนพฤทธิ

์

จันทร์สด
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายพิพัฒน์ ช่างช้าง
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายอนุชิต ทิพย์สุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายธนากร สุนารัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๖๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมกูล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๐
เด็กหญิงภาวินี บัวบาน

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงอารียา ใจเทียง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงสุภาวดี หลวงถนนเจริญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงนิรัชพร วงศ์แก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสุชาดา พุฒตาลดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงรามิล เหลาทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงยุธิดา คุ้มกระโทก
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงรวิสรา แก้วกำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายทศพล บรรจง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธนพล จันทะสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ ไชยแสง

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายมนัญชัย สังข์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงษ์เพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายธนากร เจริญสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายธนบูลย์ โพนทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายอนุพัฒน์ คอนดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายปรเมษฐ์ เครางาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงจิราพร รอบคอบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงนุชตยา คำบัวพา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมกูล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๐ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงอารียา ชาวอุบล

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีปานแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๒
เด็กหญิงอภิรมณ์หลิน

บุญยัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา พรมกูล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงนิตยา แดงนา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงปยธิดา ไชยแสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงพิยดา ผ่องใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวขัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา ดวงจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๓๙๙
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ คำพระบาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายกนก เอือเฟอ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายปฎิภาณ วะรุณดี

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์แก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงพรไพลิน แพงน้อย

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กชายอนุพงษ์ สิงหาไชย

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายทัศพล แก้วกำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายศักดิมงคล

์

บุญชืน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายธนากรณ์ ประทุมทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายคุณากรณ์ บุญเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กหญิงชมพูนุช มาลาศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กชายธนากร ศรีสร้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงปณิตา ชัยมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุทธิรักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงผไทมาส เกิดพิม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล วัดปาลำดวน  

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงเขมวิกา อุบลบาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงพิยดา เนาศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แพงน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายอชิตพล จันทร์สว่าง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายกีรติ ชำนาญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายจรัญ สุทธิแพทย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายธนายุต ถีจอหอ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ จิตสะดวก
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แพงน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงนันทิพัฒน์ ชัยภูมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แก้วสุวรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงประภัสสร ชาวสวน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ เรือนใส
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพีรดา จันทะวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กหญิงธนธรณ์ สุดแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงจิราภา สิงห์วงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แพงน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงศิรินทรา วงศ์รินยอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายต่อเกียรติ พันธ์ชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ เหลาแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงสุวิมล วงษ์สุวรรณ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงดารินทร์ นันทะ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงดลศิริ ชัยภูมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงปุณยนุช ร้อยจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงหาชัย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วสุวรรณ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๐
นางสาวชลลดา ด้วงวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๑

นางรัชนี วิขิตนนทการ
๓๐/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๒

นางสาวนิตยา โภคาพานิช
๓๑/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๓

นางธนพร โพธิหอม

์

๔/๒/๒๕๐๕ วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๔

นางศิริรัตน์ กลันจันทร์

่

๐๘/๑๒/๒๕๐๘

วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายธีรพล รวมขุนทด
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายภูวดล พรมดี ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงพิชญานิน บุญสนอง
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายธนกร อ่อนาหาด
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ปฏิธันยธรณ์
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายมนัญชัย พุฒซ้อน ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีออน
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงญาตาวี ผิวสว่าง
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา อินทจำปา
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาวดร
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ศรีทุม
๒๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๗

นางสงวน สุขณรงค์
๒๗/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๘

นางเอียง

้

พันพรม
๑๐/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๕๙

นางสาวนันทพร หัตถนัตย์
๐๔/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๐
นางสุณีรัตน์ มุงคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๑

นายณรงค์ชัย ทองสุวรรณ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๒

นายพีรพนธ์ ทองหล่อ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๓

นายสรศักดิ

์

แสนสะกุล
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๔

นายวีระพล สีหานนท์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๕

นายกนก ชูโชติ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๖

นายเกรียงไกร ขันทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๗

นายธวัฒน์ชัย บุญใหญ่
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๘

นายพันกร ไชยยอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๖๙

นายระพีพฒน์ แสงดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๐
นายอานนท์ หมายชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๑

นางสาวปวีณา ไชยหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๒

นางสาววรนุช มหาพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายศุภากร นาดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายอนุกูล เกาะกากลาง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายวรวุฒิ เศษศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงกัญญาตน์ บุรมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงณัฐพร เลือนแก้ว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงนาถตยา อำยศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงพนิตสุภา ภูบังดาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงวนิศา ศรีหาไชย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงศิริพร ศิริวัฒนกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงอรนี มโนธรรม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงอโรชา ไชยอยู่
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายกลวัชร มะโยธี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายธวัชชัย บุตะเขียว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายพันธกานต์ พรมแดง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชืนชม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงอาภาภัทร อาญาเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนิภาพร ไชยเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายทัศนัย เกียรติเสถียรชัย

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงชนันท์ญา ลับภู
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แวงคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงศศิธร สุริโย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ กาบบัวงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงวิยะดา แสงอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงอารยา สีหาไชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายชนะพล ทองอินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายธนากร บุตะเขียว
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงบุญฑิรา ดาโส
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงรัญชิดา คำมะคูณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ มลจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงนิภาพร สุทธิแพทย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายธรรมโรจน์ ขจรเขต

๐๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายอภิเดช ชาวดร

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงชญานิศ ท่อนทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน นิลนามะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา ทุมทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงวรรณวิษา ลาแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ พรมเทศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงพัชรา รัตนแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงทิพวรรณ บินโส๊ะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงปยะพร แก้วประดับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงญาลดา ตันนารัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงสุพิชชา งาหอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงสุฤทัย แก้ววิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายศตคุณ วีระวัฒนา
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ต้อยสิมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายมนัสนันท์ นาเมืองรักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๑๙

นายสุทธิวัฒน์ อ่อนแสง
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงนุชธิดา มีศิลป

๐๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๑

นางสาวเบญจมาศ บุญชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๒

นางสาวพัชราภรณ์ แก้วสะอาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงมณีฉัตร บุดดาชัย
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แสงสว่าง

๒๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงนันท์ทิยา ประจันทัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงมัณฑิตา นิลนามะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงอรปรียา สารบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงทิพปภา คำใบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๒๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กองทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กหญิงธนวรรณ คุ้มวา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ชาวดร
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ กาหวาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงอโรชา มีลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพรทิพา บัวใหญ่รักษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางิว

้

สังฆคณาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงบุญรัตน์ พิมโยยงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงยุวรรดา มูลสละ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กหญิงสุนิสา ปากนำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงจตุพร หาญตระกูล
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงณัฐพร บุญพามา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงณีรนุช ใจธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ผ่องสามสวน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๓

เด็กชายประกาศิต ลุนระวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายยุทธพงษ์ วงษ์ลคร
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ นนทะราช
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงเด่นนภา ทานิล
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงนิภาพร ศรีหาไชย
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงปริยฉัตร โง่นแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงปริศนา พูดเพราะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แดงสวาทจร

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายสิทธิพร ชาวดร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กชายปกรณ์ นันทจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงพรรณษา วิเศษคำใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงมะลิวัลย์ แก้วกงพาน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายศรัณญ์ สายแคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายอรรถวุฒิ พรมดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงเพชรลดา พรมเบา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโชคเจริญ วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงณัฐพร แก่นนาคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงทอฝน จันจวง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา จำปาเพชร

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ดำนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงวลาลักษณ์ วาดวงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงสุนันทา เฉิดเกียรติ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงอภิญญา ศรีไพร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงอินธุอร ฮามพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงขันทอง เขียวโน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงขันเงิน เขียวโน
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงนำฝน อันแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายพีระพงษ์ ตระการ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายวรวุฒิ ประทุมรัตน์

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๑

นางนิชธาวัลย์ โยธากุล
๐๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๒

นางสาวมนัสชา แววไธสง
๐๘/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๓

นางสาววาณิษา พิมพากุล
๐๒/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๔

นางสาวสุภาพร มีอาษา
๑๔/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงญาณิศา วาโยพัตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงศิรินทรา เครือคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงอนันดา อุบลเกิด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงโสภิตา วรรณละภา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิทักษ์สงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงธิติมา แก้วสองดวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ กุลโคตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงนันทิชา ไตรยันโพธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สุริยแสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายวรเดช วงษ์จันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงศิริวรรณ คันที
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงกมลวรรณ เครือแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไชยสีดา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

สัพโส
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กชายทีปกร บุญประกอบ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายธนกฤต สุวรรณพรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปุราโส
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายนพรัตน์ กลางแสง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายนราทิพย์ บุตรลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ปญญาปรุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๖
เด็กหญิงปรานปริยา พระนุแสง

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กชายพงษ์ศกร สุริยะแสง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงวนิดา รักชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายสุภาพ ภูขำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ตังเชียร

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายตะวัน ใจดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายทินภัทร มินทะระ

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กหญิงทิพวัลย์ บุญฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายปฏิพัฒน์ บุญทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงประดิษฐ์ ชัยราช

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กชายวุฒิชัย ดงเจริญ

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงศรีภาพร มีโสภา

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงศุภาลักษณ์ พันธฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงสิริประภา ไชยเหง้า

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายอรรถกานต์ ชินเป

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงอริษา จันทะแจ่ม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงชลธิชา หนูทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงชลิตา ไชยปญญา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายฐิติพันธุ์ พันธุ์ธุระ
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ผาอำนาจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงภัครมัย มากมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงวรรณภา เชียงฮาย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงศรัณยา หลวงอุดม
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายอนันต์ สุขประเสริฐ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายอภินันท์ ชัยเลิศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงเปรมวดี แสนทวีสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๓

นางกมลา จันทร์ลี ๓/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๔

นายกิตติศักดิ

์

จันทร์กมล ๙/๑/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๕

นางจตุพร สุหา
๑๗/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๖

นางรัชนก สิงห์วงษ์
๑๓/๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๗

นายอนุสรณ์ วุศลมานิตย์ ๗/๘/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๘

นายอำนาจ พันธุระศรี ๗/๗/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๒๙

นายอุทิศ เคนคำ
๒๔/๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๐
นายภาคิน เชาว์พลกรัง

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายรักษิต พลชารี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายวุฒิภัทร สุวรรณสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายพรพยนต์ นาชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายกล้าณรงค์ ศรีสร้อยพร้าว
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายมรุเดช ไชยมาศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายธรีภัทร วงษ์โคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงอริศรา ภาดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงประภัสสร คุตะวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญประเสริฐ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สงวนศักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงพรพิมล เรืองชัยยศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงปณฑิตา เม้าราศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงสิรินทรา คำโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงชญานี จันสุภีร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงนันทินี แก้วปราณี
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

ยศธิพานา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรอยู่
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายดนุพร โม้หนองบัว
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายนราศักดิ

์

ชัยมงคล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายอภินันท์ สิงหาพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ ยศรุ่งเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงธนัชพร ศรีสร้อยพร้าว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงดวงหทัย ศรีสร้อยพร้าว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงอรอุมา โม้หนองบัว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายมนูกฤต มณีชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพลวัต ศรีสร้อยพร้าว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายเสกสรร เรืองสังข์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ นุดกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายกานต์ดนัย ไชยบุปผา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายจิรโชติ เม่งพัด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายศราวุฒิ ฤกษ์ดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงอรปรียา ไชยมะณีวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงประภานิช คำโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ คำแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงจันทภา โม้หนองบัว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงชนิดา พลชารี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ทังนันละ

้ ้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงพรมพร ศรีสร้อยพร้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงนันทชพร เลขกะสัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายสมศักดิ

์

จันทะศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายณัฐพล คำใจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงวทันยา โม้หนองบัว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงจาวรี จันทร์ดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงวิราภรณ์ ภาดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงสร้อยวารี กัญญาพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ นามอาษา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายมินทดา พิลาเคน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายธนา พรมเสน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายเทวราช ศรีวินัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายณัฐพล ดงแสนแก้ว

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายธนากร ฤทธิละคร

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายวงศกร แปนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายจิตรภานุ คำพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ จันทมนตรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายทัตพิชา นุ่นสีดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายวัชรา ยอดทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงวรัญญา สัจจะมณี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงดารารัตน์ เศษสมบูรณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ บุดดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กหญิงพรธิดา ทับเจริญ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงจิราพร นามวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงธนาพร คำวันดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงสุนิสา สอสุธรรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงพิมลวัลย์ พาสันจร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงอรญา กลัดทรัพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงสลีลพร ภูมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงธนัชชา มาตวังแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุจิรา คำวันดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงลลิตา สัจจะมณี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงพลอยชมพู โคตรทองทิพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกหมู มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๑
นายบริบูรณ์ สุทธิวรรณา

๑๗/๐๔/๒๔๗๘

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๒
พ.อ. เสวก สุทธิวรรณา

๑๒/๐๑/๒๔๙๒

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๓
นายสุย โพนทอง

๑๒/๐๖/๒๔๙๓

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๔
นายบุญถม เครือเนตร

๐๓/๑๐/๒๔๙๔

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๕
นายเศียร โพนทานิล

๐๖/๑๑/๒๔๙๕

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๖
นางสาวรุ่งทิวา นามมีฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๓๕

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงจรัญชญา มาตรา

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กชายวรวุฒิ ริวกระโทก

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายขจรศักดิ

์

คะเชนทร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กชายณัฐพล สุวรรณเก

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ นันทะจันทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายกิตตืศักดิ

์

กล้าหาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายเอกวุฒิ บุดดาเลิศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เห็มกอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์ใบ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ เจาะไธสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงภาวิณี บรรจงปรุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงชลธิชา สุทธิวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สนันเอือ

้ ้

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงปารพี โพติรัม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงลินดาวดี พลนิโคตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงกานต์ระวี ชูชีฟ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงอารียา ประวันนา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๔

นายกฤษฎา ประสีระเตสัง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๕

นายสิทธิศักดิ

์

บุญถึง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๖

นายสิทธิพงค์ พิมแสนศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๗

นายธัชพล สีลา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๘

นายรัชพล ไชยแสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๒๙

นายชินวัตร ผาริโน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๐
นายกิตตินันท์ ศรีนิล

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๑

นายวทัญญา จันทโพธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๒

นายจักรกฤษณ์ เผอิญอ่อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๓

นายอัษฎาวุธ มะธิปาปง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๔

นายภานุวัฒน์ ปานเกิด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๕

นางสาวไพลิน หวันโหศักดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๖

นางสาวศศินา ครุฑนาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๗

นางสาวจิตภา สกุลปกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๘

นางสาวมนัญชยา คำมูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๓๙

นางสาวจิราพร สมสนุก
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๐
นางสาวศศิธร อินทรพินิจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๑

นางสาวอภิญญา สุดรัก
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๒
นางสาวทิพย์ประภา รัฐขาววาง

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๓

นางสาวเกศรินทร์ บุญดอนกลาง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๔

นางสาวญนันทนิยา แสงกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๕

นางสาวจิตรลดา จันทะโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๖

นางสาวพัชราพร เขียวนำชุม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาววนิดา บรรณารักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๘

นางสาวสุพิชญา เข็มงามดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวสุจิตรา เดชวิไลพงษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๐
นางสาวดาราชาต์ ห้าวหาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๑

นางสาวดาริกา เทพไกรวัล
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงประภาศิริ เดือนจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงพิมลนาฎ พัฒมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงอัมพาพร ผาเปา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงพรหมภา วงค์ไชยา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ต่อศักดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์ปญญา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงวิชุดา อำนาจเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงกนกพร มีทองหลาง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๐
เด็กชายกมลชัย ประดิษฐ์ด้วง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายราชวัฒน์ คำไฮ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายศักดิบัณฑิต

์

อิทธิจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๓
เด็กชายศักดิศิวะพล

์

เพ็งสวรรค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ ไชยเทพา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

เตอุตะลวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๖

นางสาวธิดาพร สมสนุก
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงปลายฟา พากุล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงอินทิรา เรียงดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๖๙

เด็กชายนฤเบศ บุญภา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๐
เด็กชายธเนศพล สิงห์พลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ สงวนนาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ลาดละคร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ นึกชอบ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายธิชานนท์ วงเวียน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๑ / ๘๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายเจตนิพิทธ์ ศรีเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายจตุรพิธ จันทรเสนนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายพัฒนะพงษ์ สารีโพธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงกุลจิรา สินงาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เถือนเทนนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา ฟูมบุญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงอริศรา เอียงหลง

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงสุพัณณดา โคตรวงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายดาราพงษ์ คิวโต
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศูนย์ศร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

หาญนาดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๖

เด็กชายปริเยศ พรมโคตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายณุภากร นพคุณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายพัฒสินนท์ ยาวิสัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายพงษ์นลิน แสงเพ็ง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์ดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายณัฐพล วันทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายปยชาติ ลึงละการ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายวัฒนภัทร แซ่ตัง

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายธัญญวัฒน์ อินธิราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายจักรินทร์ คนไว
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้อามตย์

๒๘/๐๖๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงภาณุมาส คลังตุ้ย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงอนันตญา สุขศาลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงรวิพร โฮมชัย

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงยลดา วงศ์สิงห์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๒
เด็กหญิงสัจจานันท์ ทูลไธสง

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๓
เด็กชายขวัญชัย สุราชวงษ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงสิริกัลยา น้อยคำลิง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงยุพรัตน์ แก้ววิเชียร

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๖
เด็กหญิงอรนภา บุตรรักษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๗
เด็กหญิงศิรมณี เชือบุญมี

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงกชกร แก้วกุมป

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงอินทิรา พิมพากุล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๒ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๐
เด็กหญิงภาวินี ปลัดกอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงสุวีรยา น้อยโพนทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกฤชานันท์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๒

นางสาวอาภาพร สีดารักษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๓

นางสาวจุฑามาศ บุญเกิด
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๔

นางสาวมินจิ คิม
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๕

นางสาววิภาวดี เข็มพรหยิบ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๖

นางสาวนิตยา วิชาผง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๗

นางสาวเพ็ญนพา โลสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายขวัญชัย ชัยชนะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายณัฐวัตร มะยุรา
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายอดิศร มาตรี

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายอัษฎาวุธ มายา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พัฒวัล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงไฟ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ขันตี
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงภูวนิดา บุญเกิด
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงจิตสุภา หล่อนน้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงอริสา บุญเกิด
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงสุมิตรตา บังเกิดลาภ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงอริษา บุญเกิด

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายสหภาพ ดอกไม้

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายพีรภพ พรมสมบัติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายภัทรพล ทองจินดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายกฤษนัย สารมาตร
๑๐/๘๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วรจักร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงพจณิชา เทอำรุง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงเกนวดี บุญรักษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงพนิดา ชัยชนะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงฐิติยา บุญเกิด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงปริญญา ภูมิมิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๐
นางสาวนริศรา มหาโยธี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กชายสงพงษ์ แสงอุไร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายวาคิม หวังเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงสิริโสภา สารรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุดนางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายณัฐพล ผลจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายพลวัต เสมามิง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายกฤษฎา โอปารส
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายเจษฎา สารีรูป
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายนิวัฒน์ สีหาราช

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กหญิงสุภาพร อาจสมดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงพรหมพร เมิงไธสงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงจิรภัทร เกิดแนวภู
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงกุณรณัฐ เทพาหล
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงศศิประภา จานสาทน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงศิวโรจน์ ฮมแสน
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อมรศิลษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงอรญา เพชรบ่อแก
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กหญิงมาริสา มณีจันทรา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงศศิธร เชียงดา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายธีระวุฒิ คุณคำพระ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายวิรุษห์ สีดารัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายสุรยุท เมฆใส
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายสหภาพ วาสโสหา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงปนัดดา ผาดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กหญิงนลพรรณ คนฉลาด
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงนันธิญา เนตรไทสงค์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสร้อยพร้าว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงวริศรา ธรรมเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงปนอนงค์ ครึมกลาง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายศุภวัฒน์ โอชารสร

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงอัจฉริยา ราวะดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงพันธิสา กล้ากิจการ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายโชคชัย ชาอามาตย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายชนน จันดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญเกิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายภูรินทร์ พาภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธนพล ถินอุดม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายเอกลักษณ์ สอนราษ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายกรรษร คุณจันทร์เถือน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายณัฐภัทร โคตรชาลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายวรัณู ซุยสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ หิตจำนงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงจันทิมา คิดงาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงพรพิมล ผันผ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงนพัสรา ชาอามาตย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงจิตตรา สอนนุชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สิงห์สาธร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงวาสนา แก้ววงษา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายธนาวุฒ แสงใส
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กชายจิราทิปย์ จันทา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายธนภัทร ศรีชัยโยรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กชายธนธรณ์ ศรีชัยโยรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายพรธิชาติ ชาอามาตย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ หาญนาดง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายคิมหันต์ คุริมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายเกริกศักดิ

์

จันดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายเทพนรินทร์ มินลำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายคมสัน สุขศาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายเจษฎา ปททุมมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายภานุพงษ์ ขาวงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ เทพศิลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

เสนาพล

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงมุฑิตา วงศรีงาม

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงณภัทร ทับหัวหนอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กหญิงปลิดา เลนคำมี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงสุธิมา พรมะณา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงปริยฉัตร จันทราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงอังคณา อับโพธิชัย

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร สาธุการ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เชือศรีนนตรี

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายธัญกร โคตรราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายกฤตยชย์ แสนโครต

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงพรณภา ขุนทุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

อินอำคา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ มุกดาม่วง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ กมลรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ใจแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงจารวี จันทร์เสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงอินทิรา อินทร์อำคา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงกรรณิกา รูปสะอาด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงอริสา ประยูรชาญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา บุญเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงอิสราพร ทองกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงนริศรา เกษรลำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงอริสา อ่อนละออ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายจิรวุฒิ สีเทา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายภัทรเดช แพ่งสนาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายวัชรพงษ์ พักพิพรึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายณัฐพล วงสุวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กชายวิทวัส แก้วหาดี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายปรเมษฐ์ เจียมศร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายธนากร สุขศาลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงชญานี คัตตะโล
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงชุลีรัตน โพชิชาเนตร

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงภาวินี เกลียงดี

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงภควดี สูงศาลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงรินลดา จันทรขันตี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๘ เด็กหญิงอาภัสราภรณ์
อิทธิจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงมัณฑนา สิทธิวงค์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงนันทากนต์ วงษ์ศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงณิชากร อ่อนละออ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงสุพิณญา ดอนกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงศศิธร วงษ์คำพระ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายอดิศร ศรีพอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายณภัทร เทพาหลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายเติมศักดิ

์

มหาวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายลรรษณัย ตังประดิษฐ์

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มหาวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงภัทรธิดา โคตรชมภู
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงชุติมน ศาลาคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๑

นายธนาวัฒน์ บานเชิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๒

นายอภิวัฒน์ ดวนดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๓

นายศุภกิจ แสนประสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๔

นางสาวปรียาศิรี จันทบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๕

นางสาวชาติยา โพธิหิรัญ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๖

นางสาวจิตตรา เฮียงโฮม
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๗

นางสาวนัยยา สาทะปญญา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๘

นางสาวจุฑาทิพย์ นามราช
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๕๙

นางสาวภาวิณี แข็งทรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๐
นางสาววันวิสา แข็งแรง

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๑

นางสาวสุชาวดี ทองสุมาตย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๒

นางสาวยุวธิดา วูปสูง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๓

นางสาวมิรันตรี ทัพสุริ
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายชลชาติ ปองโพลท้อง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายศุคลวัฒน์ ทิพย์ชาติ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายสรวิศ โลบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธวัชชัย ศรีอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายวรินทร์ มาเร็ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายณัฐวุติ โพธิศิรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายวรวิช สมบัติหอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

มอนสูงเนิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายเอกรินทร์ กินรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายธนากร บุญบุตตะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายจีรชาติ พวงกลาง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายณัฐวุติ เทียมสม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายคุณากร บุญโนรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ควนดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงนันทิตา เตชะแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงเพ็ญรดา จันบุตราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงปนัดา กุลจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงพิชยา ทิพย์ชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๒

นายถวัลย์ อัควงค์
๒๖/๐๔/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๓

นางสาวหนูเล็ก ริวีกระโทก
๑๒/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายสมศักด์ เยตรดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๗ / ๘๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงปยะวรรณ พุทธรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กหญิงวรีญญา อัควงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ซาเมืองศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๘
เด็กหญิงภัทธราภรณ์ คำรคาม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สาน้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กชายปฎิภาร ไสภากุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงศศิกานต์ อัควงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงเสาลักษณ์ สิงขรเขต
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย สระมณี  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายชัยอนันต์ ยุบลวัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง อัมพวันวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายจักรกฤษ สนทะนาวงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายวีรภัทร สกุลเจริญกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายอธิป ยศธิพานา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายวรายุ แก้ววิเชียร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายอดิศร ยอดมงคล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สำคัญควร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายปญญากร ภูมิศรีแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายธนาวุฒิ ลือหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายศราวุธ มังละออ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายเสกสรร ทัศนภาพ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงชาลิสา กัวมาลา

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงวริศรา ชาหารเวียง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงนัทตญา ปานเชียงวงษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงนัฐนิชา บุดศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงวรวรรณ ผการัตน์

๒๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

พาพร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายจิรวัตร นาสมบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายศราวุธ หมุยใยบัว

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายอัฐวุฒิ นามวงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงจิราภา สุทธิบุญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงนัฐณิชา ขุนจิต

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นาอุดม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงอรพิน แสนทิพพายัพย์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กหญิงอัจฉริยา จันทะแพง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทุกคำแปลก

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงกิตติพร ภูมิศรีแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงภัทรพร สุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กหญิงอารยา ยศธิภานา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงภัทราพร สมบัติกำไร

๑๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงลิตวดี วงศ์แสนชุม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงมณีวรรณ ประวันโน

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสุธรรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงผกามาศ สุวรรณ์ปทีป

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กชายวีระพงษ์ เตชะผล

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กชายวิรศักดิ

์

สุระเสียง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงอรทัย ศรีสร้อยพร้าว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายวิชากรณ์ ลาพภูปด

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กชายณัฐนัย ไพจาน

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายพัทธดนย์ พุ่มมิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กหญิงนริศรา นามทวย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงพิยดา เลขกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กชายอิศรา สมร่าง

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายวรวิศ อย่างสวย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กชายวีรพงษ์ อนึกแสนสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กหญิงมลทิยา รังแสน

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๓๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อังวะหงษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงอรปรียา สุขเกษม

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๑
เด็กหญิงพรธิดา รูปสม

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงณัชยาภรณ์ ดีทีสุด

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ ผันผ่อน

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๔
เด็กหญิงพนินทรา สุคำภา

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๕
เด็กหญิงนิภารัก วงษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๖ เด็กหญิงวริณญาภรณ์
พลยางนอก

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กชายวสุ พันพินิจ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กชายประเมศวรี บุญอภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กชายวราพล ศรีธรรมราช

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ ชืนใจ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงพิชชาภา ชืนใจ

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงปาลิตา ดีจริง

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงศศิธร สงวนนาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายธัญเทพ ผดุงธรรม

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กชายภาคภูมิ เกสร

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายกัมปนาถ ผันผ่อน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงปวีณารัตน์ พัฒนา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กชายเมธัส สุวรรณขาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายวิชมัย ภิรมย์เลิศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายวีระภาพ อินทนู

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงอติภา โพธิมา

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ทองหล่อ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กหญิงชนิดา วรยศ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กชายรณพร คันทะนาม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กชายรัชพล อินทร์มี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายธีรวัฒน์ จันทรเสนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กชายเกริกชัย เสริฐสาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายอัฐมงคล จันทนาเวช

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กหญิงรุจิรา อึงจุ้ย

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงพรหมพร นามวงศ์ษา

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๑
เด็กหญิงณหทัย คำโพธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กชายภูผา สิทธิธรรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๓
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ บำรุงภักดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๔
เด็กชายธนากรณ์ จีนบุญมี

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๕
เด็กชายธนพล จันทรเสนา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายชัยชนะ งามดี

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๗
เด็กชายศิริวัฒน์ บูญรอด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๘
เด็กชายวัชระพงษ์ มหาโคตร

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กชายศิวกรณ์ งามดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายกฤษณพงษ์ จันทรเสนา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๑
เด็กชายปราโมทย์ แสนโภชน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๒
เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีชัยมูล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงปยะพร งามดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๔
เด็กหญิงพรนภา จันทา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๕
เด็กหญิงเมขลา กาสิมพิลา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๖
เด็กหญิงกอรนันท์ ศรีทอง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๗
เด็กหญิงปยธิดา ละคร

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๘
เด็กหญิงสุมิตา น่าชม

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๘๙
เด็กหญิงพิมนิภา มังคัง

่ ่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงวรรณนิภา จันทรเสนา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงอนัญทิตา ศิริลักษณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กชายวิชญ์พล จันทะบุรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ หัสดี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ผันผ่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กชายภานุวัฒน์ สุระเสียง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กชายเอกมงคล บอกบุญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายอนาวิล รูปสม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กชายวรเทพ รูปสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงวรัมพร วงค์คำจันจร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงชุติมน อำนาจเจริญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงแพรพลอย เหมือดไธสง

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุธิดา พะนมไพร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กหญิงอินทิรา แนบทางดี

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรใส

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กหญิงวรัญญา บุดสะดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงจิราพร มะลิวัลย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กหญิงปยะณัฐ เกษมสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กหญิงขนิษฐา อำนาจเจริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กหญิงพิมมาดา เชิงดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กหญิงศิริศักดิ

์

สุวรรณศิลป
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงกมลชนก ประยูรหงษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงพัชรี หอมสมบัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงกนกพร หอมหวน
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงภัณฑิลา โนราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายอนุวัฒน์ สว่างบ้าน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายยศกร บุตรนนท์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๗
เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ปานปรีดา

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พรมมาคุณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายชินกฤต บุตตาศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายกฤษณะ โคตรวิทย์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายภัคพล สุมนัส
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงโยษิตา พันธ์จันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ หน่อสีดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงศิวตาภรณ์ บุตรตาศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงจินตนา แซงสีนวล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายพิทักษ์ จำปาเต็ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายปยะพงษ์ บุญทศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๘

เด็กชายสณห์ชัย พรมวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายกิตติพศ หนูมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กหญิงอภิสรา ประกอบแก่น

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ เบิกบาล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๒
เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ ฉลาดศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๓
เด็กหญิงภัคจิตรตรา เจนจัดการ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๔

นายพีรพล สาพรเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายวันชัย ขันเชือ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กชายจตุพร ลาภบรรจบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กชายจรุวิทย์ ภักดีศรีทอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายวัฒนา อยู่ทะเล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายพิสิษฐ์ ศรฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กหญิงพรนิภา ดงภักดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สมสนุก
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงปานระพี ทวีกุล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายโชคชัย มาตงามเมือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

เทพบุรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายอัฐพล แสงคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ดุงศรีแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีหิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ คำโพธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงปยฉัตร หมืนหาวงศ์

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงวราพร โพธิลำ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงสุภาวิดา รู้บุญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงนุชรดี ปลัดวิเศษ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กหญิงธนพร นายม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงมัณฑนา ประวะสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงกนกอร กองฉาย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายวิทยา ก้อนจันทร์หอม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายฤทธิพร จำปาทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ราศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงจิรนันท์ โคตรมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงชลารัตน์ สิงห์เสนา

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายธนาวุฒิ ทิวะโต
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงนภาพร เลขนอก
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๓
เด็กชายพรประเสริฐ โคตรหลงมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงมัชชิมา เหล็กกล้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงสุจิตรา เสนาวัง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงจันทร์ฉาย นาคอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายนพกร ดีสินธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายราเมศวร์ สุขจิตต์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ นาคอก
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายสุภนัย วงษ์ชัยยา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชัย วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงปนัดดา ไปนาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงภัสรานันท์ ทุตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ประเสริฐสังข์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ลามัชสิมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายจิระพงศ์ สีเพชร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายชยพร ชนะพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายบวร พันธ์โพคา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายปรีชาชาญ คุณมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายพสิษฐ์ อินทวิชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กชายพัชรวุธ บุดดา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายวายุ แก้วทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายสุธิมนต์ พลงิว

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายอดิศร อาจชนะชัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ วัดศรีชมชืน

่

 

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายกฤตพงศ์ โพนธาตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กหญิงจิราวรรณ โคตรปจจิม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ผลจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงปณิตา ทามะฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายพัสกร สระแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงพุฒิมาศ คงทน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กชายภัคพล โคตรอุดร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายวรวุฒน์ อิมอนงค์

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายวัชรพล ลีระออ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายสนัดชา อุตรธรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ โทหา
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงอริศรา เหล่าราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายอำพล ศรีสะหะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายอำพล ไชยแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายเลิศวินัย ผึงโสภา

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงโศรดา วรรณรัตน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ์ ทับศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กชายกมล ราชแลน

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กหญิงคณิศร แก้วศักดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายจตุพร คุณมะนะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กชายณัฐกรณ์ สุดหอม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงณัฐสุดา หาริกัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กหญิงทิพย์ยดา คำเพียร

๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กชายนวพล บุญดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กหญิงนุชรีพร ชาติคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายปฏิภาณ ผ่านจังหาร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กหญิงปริสยาภรณ์ เสียงลำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงสุวรรณา ดวงสีดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักษาโสม
๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงอริศรา รักษาโสม
๒๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายภานุพงศ์ หาที
๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายยุทธนา อุดคำดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายรณชิต สิริบุตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงวาสนา ก่องดวง
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ยอดหอ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายศักดิดา

์

อิมอนงค์

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงสิรภัทร คำก้อนเบ้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายเจษฎา จันทร์เหลือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายเจษฎา ผึงโสภา

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายเดชดำรงค์ พันไธสง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๔

นางสาววิชุดา เลิศสงคราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๕
นางสาวกาญจนาพร อันอ่อน

๑๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๖

นางสาวดุจเดือน หมืนจิตรน้อย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๗

นางสาวทิพย์มณี แหล่วไธสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๘

นางสาวธิดารัตน์ คำสุขดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๒๙

นางสาวนันทนา วิเชียร
๐๔/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๐
นางสาวอรัญญา ทาชาลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๑

นางสาวนุชนาถ โคตะแวง
๐๕/๐๓/๒๕๒๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๒

นางสาววิไลลักษณ์ โภคาพานิชย์
๑๗/๐๖/๒๕๒๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๓

นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติ
๐๖/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายภานุเดช สำนวนเลิศ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคอนวงค์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายประณพ บุดดีคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงทิพย์พธู ทรายเพ็ชร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงเมตตา ยินเสียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงนิภาพร สัพพะโส
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กหญิงปราณี ยินเสียง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงณัฐชยา ชายทวีป
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงชีวานันท์ ช้างแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๓
เด็กหญิงเนตรอักษร คำไสว

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงมุทิตา อ้วนกัลยา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงปทิตตา บุดดีคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงทนพร พาหลทับ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๗

นายจิรเมธ โพธิชัยศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๘

นายบุญญฤทธิ

์

ภูกองไชย

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายชีวกร ศรีพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายพงศกร ศรีพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายคฑาวุธ แขนนอก
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงอนัญญา ชารี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงปนิดา มหาวงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงพรณิภา พาชือ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงอัจฉรา แสนพันเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตตาศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กหญิงจิราวรรณ ชิดรัมย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายสุทัศน์ จันทร์ดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายอนุชา คำวิเศษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

สร้างชาติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายสุระชัย พาระแพน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายดนุพร แฉล้มรัมย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายอมรเทพ ปุคสิงห์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กชายเอกพงษ์ จันทร์พิทักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงเก็จแก้ว ทองออน
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงปวรวรรณ ประเสริฐสังข์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา ศรีดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายธันวา กุดกัลยา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงวิมลสิริ ชัยปญญา
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงชลดา วิชาอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๐
นายสัญทชัย ใยสิงห์

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สุคันธาวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๑

นายศิวมินทร์ ปดสา
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สุคันธาวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายเชาวชาติ เครืออินทร
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์สุนนท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

บุญพา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายณัฐภัทร คำบอน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายจีรวัฒน์ เจิมจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประชานันท์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงนันทกานต์ เหียมเหิน

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงอรอุมา ซึมมัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สีสมรส

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงศิริวรรณ์ ตาแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๒

นายสรศักดิ

์

พลชารี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๓

นายณัฐพร ใจภัคดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๔

นายณัฐกิต อินทิแสง
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๕

นายธีรเทพ โสรชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๖

นายเจษฎาภรณ์ ทองคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๗

นางสาวณัฐริกา กองทรัพย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๘

นางสาวอินทิรา ประสังคะเต
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๘๙

นางสาววิภาดา สังกะสี
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๐
นางสาวเบ็ญจวรรณ ลากูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๑

นางสาวปนัดดา กุนมอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๒

นางสาวศศิพร นาคเหล็ก

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๓

นางสาวนันทพร สาธุชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๔

เด็กชายนพรัตน์ สุวรรณดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ หาญสุโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายอิศรา ชมระกา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๗

เด็กชายธีรภัทร สีขวา
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายศักรินทร์ พิมธิค้อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายจักรพงศ์ คำโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๖ / ๘๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญคำ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๑
เด็กชายสุรภัทร จันทร์ประเทือง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

โคตนารถ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๓
เด็กชายวรวุฒิ ชารีผาย

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๔
เด็กชายธีระพงษ์ เผือนผึง

่ ้

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๕
เด็กชายจิระวัฒน์ จ้อยนุแสง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๖
เด็กชายประทีป นุสนทรา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๘
เด็กชายวีรวัตร กดนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงชลธิชา พลดงนอก

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๐
เด็กหญิงอนัญญา ภูวิชัย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงอัจฉรา ประวะเสนะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงสุพัตรา งามระยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงธัญญากร กะกูลนิตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายโศภณ พยัคฆวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนคำเหีย

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายอรุณ ถาวรเวียง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายจักรพงษ์ โสภาอุทก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายนัฐวัฒน์ ทองหล่อ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายจักรี ทัพธานี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายภานุพงษ์ คำวันดี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายนันทกร หาญฟาเลือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายศรัณย์ มหาชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ คำวันดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยสาสตร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงวนิดา พิจิตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงอุมาพร บุดดีคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงศศิตา อินทิแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ กลางศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงปยะฉัตร สะอาด
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ โคตรนารถ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายโสฬส แก้วสอาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายธนพงษ์ ศรีสองเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญมาโส
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กชายนรากรณ์ สุวรรณเมฆ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงนิชากร สุโพธิฤทธิ

์ ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงนิภาพร คำผาสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงอภิชญา ไชยจักร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงอัครยา ดีจะมาลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงฆายนีย์ กุนมอน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงจารุภัทร ใสยะปน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ปองดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงอภัสรา อินทร์สมบัติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงสุภัสสรา แช่มช้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงอรนภา ชัยอาสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงวัชรกร มีศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงวนัชพร วรรณวิเศษ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ประวรรณเน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงภาสินี นามสมบูรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๕๙/๒๓๔๙

นางวรารัตน์ ศาสนสุพินธ์
๑๕/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๐
นางสาวพุ่มสิริน ปุมศรี

๑๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายสหพัฒน์ ดงแสนสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายพัชรพงษ์ เคนศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายสรวิชญ์ เต็มตาวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายสิรวิชญ์ เต็มตาวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ครุฑละคร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงเกษมณี โสดาคำแสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงพนิดา จังพรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงวรรณภา แสงมุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงภคพร พิลาโสภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงวิภาวดี ขันทองแดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงชลธิชา แซ่แต้
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ พร้อมพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงรัตนภรณ์ พูลอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปะวะเท

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงรัตมณี ศรีไชยมูล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๖

นางนิตรยา หอมกระชาย
๐๙/๐๘/๒๕๑๑

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๗

นางดวงตา พรมจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๘

นางพรมลักษ์ เหมือดอดทน
๐๓/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๖๙

นางสาวมณีรัตน์ มนตรีพิทักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๐
นายกฤดิน อินทะบุตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๑

นางสาวจิตตพร รักษาบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๒

นางสาวธาริณี คำโคตรศูนย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๓

นางสาวพิมพกานต์ สุขสำราญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๔

นางสาวมลฤดี โคตรวงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๕

นางสาวยุภาวัน วารมณี
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๖
นางสาวสุพรรณนิกา คำชลทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ พระหันธงไชย
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายศักดิเมธี

์

บุตรพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายนันทชิต ธาตุทำเล
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายศุภกรณ์ อุดมพืช

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงพรชิตา อุไรวรรณ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีสว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายศิริปญญา สินสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สายโคตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงสุภาวดี หลักทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงประภัสสร เต็มตาวงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายยงยุทธ สมบัติกำไร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงมิลดา พันธ์ศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ด้านซอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายศิรภากรณ์ จำปาลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ เต็มตาวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงธีริศรา แก่นนาคำ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๓
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เสาลึก

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงสุวรรณา จันทแสน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงวิรยากร คณิตสาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงนริศรา หวัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศรีเภา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๘

นางบันเทิง ทำไหม
๑๓/๐๘/๒๕๐๘

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๓๙๙

นางสาวณัชณพัฒน์ พิมพ์ลี
๒๑/๐๙/๒๕๒๔

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงกัลญา มุงธิราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีลคร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายณัฐวุฒิ วอหล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายธนานนต์ บุบผาเทพ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายธีรวัฒน์ บำรุง

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๕ เด็กชายประพัฒน์พงษ์
สียอดแส

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กหญิงปนมนัส ผิวทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ โสภิพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายพรภิรมย์ โคตร์ตาแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กชายภูริพัฒน์ ขันเดช

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กชายวัชรพล ประเสริฐสังข์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กชายสถาพร หงษ์ศรีลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายสรวุฒิ ทิพยโชติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงหทัยชนก เทศจำปา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กชายอนุสิทธิ

์

เหมือดอดทน
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงอรวรรณ ประเสริฐสังข์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา พลมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๗
เด็กหญิงอำไพวรรณ ประเสริฐสังข์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงเกศินี สังกะสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงจุฑามณี ทิสามิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กชายชนาธิป ไตรกู้

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศรีปญญา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงญาณินท์ คาระโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายธนกร ทองค้อ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายธนกฤต บุตรจำรวญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงพนิดา ทองเหลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายภานุพงศ์ แก้วกาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงมลินี ประเสริฐสังข์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงวรรณกานต์ ดีนนท์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กชายวัชรากร ผลานารถ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงวัลลิกา แสงลี

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงศิรินภา มาสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงสุธินันท์ บุตรจำรวญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงสุนิตา อนันรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงสุภัชชา ประเสริฐสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงสุรีพร จันทร์งาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงอภิญญา ผกากลีบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงเจตนิพิช ภูมิดอนชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงเอมิการ์ ประเสริฐสังข์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ธรรมใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงกนกพร สุขสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงนภากมล พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงนริศรา อุดมะชะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายธราเทพ ปญญาโส
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายวิธวิทย์ ศิริสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายอดิศร สารมานิตย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายวรวิช เวลาวุฒิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

พิมพ์ดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายธนพล สิทธิพรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ ยันต์สูงเนิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๐
เด็กหญิงนรินธร วงค์สมัคร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงกนกขวัญ ไชยสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงวิภาพร สุทธิบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงสุนิตา โคตรมูล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงกนกพร ชาญฉลาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุวิภา ทับสุรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงศรินยา ตาแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงธิดาพร วิเศษจุมพล
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงนฤมล กุลไฟศาล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายสุริยัน โยอาศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ ราชไมตรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายธีรภัทร งามเกลียง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ มารศิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงธนิดา ขันตีคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงชลิตา จันทะแพน
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงภัทรลดา ภูมิโยช

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายศิริพงษ์ เจริญสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายธนาคิม ตรีสุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายเมธา สมสนุก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายภูธเนศ โยธาศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ พลหาวงค์

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายชาญชัย รสโสดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ฤทธิยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กชายอนันท์ธชัย ประกอบใส

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายดนุนันท์ สนอุทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงวณิชยา เทศารินทร์

๑๐/๑๒๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลุนไชยภา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงเนตรนภา ลุนทะลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงนภัทร ลุนทะลา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายคณวัตน์ แก่นพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ลาลด ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายอนุชาติ แสนตรี
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บรรณารักษ์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายกริชนะ ลือชัย ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายพิตรพิบูล ไสโยธา
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายธนรัตน์ บุดดีคำ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ดวงพิลา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายอัศนัย ไชยะโอชะ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายวรชาติ เม้าราศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนสิงห์
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วังพิมูลย์

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงพัชรี ศรีไชยมูล
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ บุญภา
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ ตาระเต็ง
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายเจตดิลก สมบุตร
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กหญิงศุนันท์ทา สุวรไตร ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กหญิงพรพิมล สร้อยธนู
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย กันหาวาป
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงภิญญดา โพธิหล้า

์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงรัญญา ดอนกลาง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ตองอ่อน

๒๒/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงสุพัตรา สายคำภา

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กหญิงพรวิภา บุญไชย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญพา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงนันทิพัฒน์ บัวบาน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายศุภวิช เลือนแก้ว

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายเมธพนธ์ ประดิษฐศิริงาม

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียวชาญ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กชายศิริลักษณ์ ยศยิง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายธิดารัตน์ ศรีวิชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายวัชรพล บัวสิงห์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงวรรณภา บุญจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงจิตตา อังวะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายธนพัตร ลาลด
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายเรวัฒน์ โนราช
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายทัชชัย คำมะโนชาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายเชาวรัตน์ วิระลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ หังษาบุตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงทะวินันทร์ อินธิเสน
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงประภาพร ตาตะเต็ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงกฤติมาภรณ์ ภูกลาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงเนตรนภา สาภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงภารดี โดนสวัสดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๓
เด็กหญิงเจษฏาภรณ์ โสนัด

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงชญาดา โพธิไส

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมบึง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ วิเศษทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ภูคำสอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงอริศรา มุนทานี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงณัฐธิชา บุญภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงวรรณนิดา บัวภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงกฤติยา บุญเสงียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงจิณห์วรา พงศ์เกษม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายวงศกร นันทะสอน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายบอย ทีโสดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายณัฐวุธ ศรีชัยมูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ วรสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงวิญาดา สงเสส
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงสุนิสา สีลด
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงธิดาพร ดงชมภู

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ทรแสน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงชนรดี สุวรรณสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงภัทราวดี บุบพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายกชกร บุดดีทน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

นันทานี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ สองสี
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ภู่แก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายณัฐภัทร จันชาดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงทิติภา ขันทองชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กชายธนชัย อันทรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายธีรภัทร ผลพัฒนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายนันทกรณ์ ดวงวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายประมุข โทอรัญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายปวริศร์ กลินผกา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กชายพิชิต ไชยแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เม้าราษี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายลัทธพล ดวงจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงวิณิทร นันทานี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงอริสา ทะวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายอิศวะ ชายทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงอโนชา ตาระเต็ง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงไอรดา เชือกทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๔

เด็กชายกฤตเมธ คำวันดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายชัยนันท์ จันทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กหญิงฐิดาพร มาเข้า

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายณรงค์เดช คำทองอินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ บุญพา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายธนพล สีแสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายนัฐนนท์ ชมภู

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วแก่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายพงศ์ศิริ ไชยแก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายพลวัฒน์ ชัยคำจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายภูวดล พุดกุดเรือ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี ไชยแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายอนุเดช ต้นปอ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงอภัสรา ศรีวิชา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงอัญชิษา ทัพซ้ายขวา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายอัฐราวุฒิ นันทานี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๔ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงอาริยประภา แก้วศรีจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงอินธิรา หันประภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายจตุรพัธ แสนจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายชาติชาย สาลีหอม
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายธนภัทร อ่อนสีพัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายพงษา บุดดีทน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี เม้าราศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายศิวกรณ์ กาญจนอุทัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงเจวรินทร์ นันธานี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายเจษฎา คำมะโนชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายกฤษณะ ชายทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายพิพัฒน์ จำจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายกฤษดา พรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ หล้าเรืองแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายชัฏพงษ์ ถินเมืองปกษ์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายทัตทัย แก้วกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายธนาวัฒน์ ปราบพาล
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายติณณภพ ซ้อนชาตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายนรินทร์ ดาชัยลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายปฏิวัติ ปากแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายปยะพงษ์ กองเหง้า

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๑
เด็กชายวรุตม์ ดามาตย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๒
เด็กชายปวเมศ นวลมีใย

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ หล้าเรืองแสง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๔
เด็กหญิงอิมใจ

่

สุวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงสายชล สมตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายธนาวุฒิ คำงาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๗
เด็กชายกวีชัย โลหิตเสน

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๘
เด็กชายธีรวัช อ่อนคำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๐๙
เด็กชายอภินัทธ์ โคตรอินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ หลงภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายธวัชชัย ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงปนัดดา มะทิตา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงประไพ คันธะชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายทรงชัย วรุณพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๕ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายวณิชชา นันทะแพทย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายกฤษดา ชาวปา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายสุนันท์ สายจำปา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงอรพินท์ ตัญญาภักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงวรนาถ นันทะแพทย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงเหมือนฝน มุ่งหมาย

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงฟองนภา เหลาแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงวรนุช แสงโสดา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พุทธชัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงชุติมา ผากอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๕

นายสถาพร พิลาดี
๑๙/๐๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๖

นายเอกสิงห์ ปากแก้ว
๓๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๗

นายสายันต์ จงพิมาย

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๘

นายเจษฎาภร สีดาจิตร
๓๑/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๒๙

นายศักดิดา

์

สุทารัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๐
นางสาวจันทรวดี สาระรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๑

นายพร้อม บริบูรณ์มังสา
๑๑/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม ใหม่สัญญาศิริเขต  

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายชลธี พงษ์ไทย
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กชายภูวดล รุ่งสว่าง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายเสริมศักดิ

์

บุตรประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๕

เด็กชายธีรยุทธ พุทธเนตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๖

เด็กชายศุรวีร์ บุญเรือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายอธิกานต์ แซมโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๘

เด็กชายธนกฤษณ์ ชายังกูล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายณัฐวัตร ทองสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ คำคูณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายศิชฌนะ พ่วงรัศมี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายเมฆา โฆสิต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายศิวกร สิงห์สัตย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายมุนินทร อัปมะโน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายองอาจ พาชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายกฤษณะ ฆ้องลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายนฤเบศร์ มิทะลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ พะคิณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำภาเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๖ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๐
เด็กหญิงอนุธิดา สุมาลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงสุริวิภา ศรีสร้างคอม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงศิรินธา รอไกรเพชร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงภัณฑิรา พันบท
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๔

เด็กหญิงพิชญาภา โพธิพรม

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงรวงแก้ว คำมันตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๖

เด็กหญิงชลิตา เหล่าคุณ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม วัดโพธิศรีสร้างคอม

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๗

เด็กหญิงกนกพร ลีละครจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายกิตติพศ เกษจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายกิตติพิชญ์ เลิศสงคราม
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๐
เด็กหญิงคัทลียา ใสศรัทธา

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ แสงใส
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงชีวาพร พรมบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงธิติยา แก้วหนองสังข์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงบุญลักษณ์ ด้วงมหาไชย
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๕

เด็กชายบูรพา วรรณพราหมณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงปภาดา กางอันเดช
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ เกษโสภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๘
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ เชือคำจันทร์

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงพิรญาณ์ ดอกจันทร์รี
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงมัณฑนา ศรีสาคร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กชายรัตนกร จันทร์กำจร
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงลลนา คำบอน
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายวัชรพล ชานันโท
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ วุฒิสาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงวิภาวี ศรีสวย
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กหญิงศศิเพ็ญ โคตรมูล
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงศิริกัลยา วีระคร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงสิราวรรณ ชำนาญยิง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณรอด

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงอรวาตี สีพัวฮาม

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงอริสา ธงหาร
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๒ เด็กหญิงอังคณาลักษณ์
แก้ววิเศษ

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายอัมรินทร์ บุรมศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงอาทิตญา พรมรักษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๗ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงอาภาภัทร พิมพ์วรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงชลิตวรรณ คงกล้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงณัฐพร ใจทน
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์ชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงถิรดา นาทองลาย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๐
เด็กหญิงธนิษฐา สุทธิชัง

๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงนฐมล สามหาดไทย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายพงศกร สีบุญเรือง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงราวดี หอระเทศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายศิริพล ครุฑแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา เรืองศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ มะลิวัลย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงอภัสรา เวียงนนท์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงอรนุช รถดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุตราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงชมพู่ ลาพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กชายถิรวัฒน์ อินทร์หาญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๒
เด็กชายธนกฤต อดทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๓
เด็กชายพงศธร ยากันจา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายศุภกฤต โคตาสา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๕
เด็กหญิงอรปรียา ไกรโหล

๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๖
เด็กชายธนบัตร อันทะสาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๗
เด็กหญิงพรศิริรัก เชิดชู

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๘
เด็กชายรัชนัย อุตมา

๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๐๙
เด็กชายศราวุธ วงศ์กันยา

๐๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๐
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ประทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายเอกชัย นรชิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายทยาวีร์ ตาลอรัญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงธนพร จันทร์แดง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายหยกงาม คำมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายครรชิต ด่างตาดทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๖ เด็กหญิงทิพย์ธิราภรณ์
จันทร์โท

๓๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายธนกร สารักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายธีรพงษ์ ยุบลวัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงนภัสสร สารักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๘ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๐
เด็กชายสหภาพ คำจุน

๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายสิทธิโชค แสงโยธา

๑๓/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงเกตแก้ว ไชยศรีเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงนิภาพร คำกันหา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ อินทร์สะอาด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงวราลักษณ์ บาแง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงอิงฟา เหง้าเทวาพิทักษ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงอุมากรณ์ กำมะณี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายก้านกล้วย ดีทรวง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๐
เด็กหญิงช่อฟา แสนคำทุม

๒๔/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายนิชานน แสงธิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๓ เด็กหญิงประภาพรรณ
บังจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายปยะราช วงษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายพงษ์ศกร มณีจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายพันนา ภาสดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายฟูศิลป แสนพรหม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงมนฑิตา จันทร์คำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงรินฤดี รักษาศิละ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กชายวายุ ชายทวีป

๐๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงวารุณี เบ้าประทุม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายศุภกร จันดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงสรินธรา ภูเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดตะพรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายอรรถพล วงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงไอรดา รักษาบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายคมชาญ วันดา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชอบมาก
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายทวีชัยศักดิ

์

คำคูณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กชายยุทธนา รักษาบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายวรายุส ยศทะแสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุตราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงชมพู่ ลาพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายถิรวัฒน์ อินทร์หาญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๙ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายธนกฤต อดทน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ โพธิสำสิน

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายภูวนัย ศิริพฤกษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ แสนอุดม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายทรงศักดิ

์

มาตรช่วง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กชายอนุเดช 2/ไสโยธา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงเมลิษา นุ่มเพชร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายอรรถพร เรือนพิศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายปยะทักษ์ สิทธิพรมมา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายเจษฏากร แก้วแสงอ่อน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายพิตรพิบูลย์ พะกะยะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายอภินันท์ ปานวิเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงเบญจพร โพธิดอกไม้
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงเกศณี ลีรด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายยุทธนา ไสโยธา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กหญิงสุภาดา บรรณารักษ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงกันติชา วรยศ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายวัชรินทร์ ใจอาจ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายยุทธนากร ตุมร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงอริศรา ขันตีคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงฉัตรสุดา ลักษณะจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงเกวลิน คำวันดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุญธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงจิราภา คำไฮ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงชลธิชา พระทัยบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงทิพวัน แห่ภูมิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายฤทธิพงษ์ จันทรเสนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ไกยแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กชายจักรพรรณ แพงสาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายจาตุรงค์ สุดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายธนภัทร แสงศิลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรียากุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงกรกนก ศรีสร้อยพร้าว
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงเกศวริน ทุมดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สมบุญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๐ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงณัฐสุดา เวียนวัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กชายนครินทร์ สมสนุก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กชายนรพนธ์ สมสนุก
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กชายนนทวัช บรรณารักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กชายปริญญา ไสโยธา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๕
เด็กหญิงประภาวรรณ

สาธารณะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายพงษ์เพชร เข็มงามดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงพียะดา ลาดมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ม่วงศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงยุพาพรรณ สาธารณะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายรัชชานนท์ ดวงจันทร์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงวรรณวิกา สมสนุก

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงวิภา ขันตีคำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กชายศิวกร สมสนุก

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงศุภารัตน์ นันธานี

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงอภิญญา ทองแสน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงอรุณี ขันตีคำ

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงอารยา โคสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กชายกฤษนันท์ สรรพทรัพย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงเข็มอัปสร เม้าราษี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กชายณัฐพงษ์ แย้มสำรวล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายทินกร ลุนบัวบาน
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายธนชัย ศรีชัยภูมิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กชายนพรัตน์ วิเศษทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๔
เด็กหญิงประพิณญา ตันสมรส

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายวัชรา เวชทัยสงค์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงวนิดา นนทะดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายสยมพร จันทเขียน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงสายฟา ขันตีคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงสุจิตรา พลดงนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงสุภาพร เม้าราษี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงศศิธร ไชยแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงศิริญา พาทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงธนธรณ์ สมสนุก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๑ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรือนพิศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๖

นางสาวเมขลา ลักษณะจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายไชยวัฒน์ นันทะสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดอนชมไพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๒๙

นางสาวจันทิรา เอือกาญจนา

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กชายจีรวัฒน์ โคตรนาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงฐิติกา ลักษณะจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๒

นายทศพร อุปทัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงธนัญญา ทองแสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๔

นางสาวธัญชนก สมสนุก
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงธิติมา โยอาศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายธีรพัชร วงศ์ขุมเงิน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๗

นางสาวนำทิพย์ สายอาภรณ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๘

นางสาวนิภากรณ์ บุดดีคำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๓๙

นายปราการ สวนไธสง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กหญิงศิริกุล อุปสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงศุภารัตน์ นิรานนท์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายสุรพงษ์ สารีกุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๓

นางสาวอธิกา อินทกูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๔

นายอนุรักษ์ เม้าราษี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๕

นางสาวอรอุมา ดวงปากดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายอัมรินทร์ คำวันดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๗

นางสาวประภาพร บุดดีคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๘

นางสาวสุภาพร จันทร์เทา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายธนากร อินทร์ยก
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๐
เด็กชายชาญณรงค์ วรสุริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๑

นางสาวอภิญญา เม้าราศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๒

นางสาวสุภาทิพย์ ไสโยธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๓

นายจักรพันธ์ อันทรง
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๔

นายธนวัฒน์ ดอนเมืองพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๕

นายนัทธพงศ์ ไชยยันต์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๖

นางสาวปนัดดา ไสโยธา
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๗

นางสาวนุชจิตตรา น่านอูบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๘

นางสาววรัญญา จุไร
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๕๙

นางสาวเกตุมณี ปะวะสาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๒ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๐
นายจีรยุทธ นันธานี

๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๑

นางสาวศิริญา นาชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๒

นายอภิชัย จันทร์แดง
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๓

นายเอกชัย ลักษณะจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๔

นางสาวสุนันทา ขามเชิด
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๕

นางสาวพิชญา มูลธานี
๑๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๖

นายกมล ไสโยธา
๑๘/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๗

นางสาวศศิธร จันทสี
๑๖/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๘

นางสาวเนตรนภา ภูชอบชม
๓๐/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร วัดปทมากร  

อด ๔๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงจันจิรา ชนะสงคราม
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญผา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายชลธร สุขภิบาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายชัชวาล นามมนตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงธนนันท์ ภูมิเพ็ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ กองแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ น่าชม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงปภานันท์ มามะณี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงปยวรรณ ขยันพูด

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงปุณยาพร รูปสม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พุฒจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงพัณณิตา ปญญาใส

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายพิษณุ มิงจันทร์

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา มหาคำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายวนพล นามมนตรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายวิศวะ กุญชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กชายศราวุฒิ ช่างพิมพ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายสรศักดิ

์

สงวนนาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงสุฑามาศ การเพียร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงอคัมศิริ จันทร์สุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงอนันตยา อินทะชุม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๐
เด็กชายธนากรณ์ พินสี

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงพรรณิภา พลศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงลักษณา อาสาธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงกัญณิกา ไชยวาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงจันทิมา ราชคามินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๓ / ๘๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงจิดาภา อาสนชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงจิราวัลย์ สำลีลอย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงชฎาพร บุญสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงชนิตา วันอุดม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงชมพูนุช ปญญาใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ชานันโท

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายธนากร สุดใจ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กหญิงนัฐิพร ภัยรีพ่าย

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กหญิงนำทิพย์ สองเมือง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงปภานัน อ่อนพุทธา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงประภัสสร นามแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงปริตา นราจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายปญณวัฒน์ ทองใบ

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงพิชญธิดา บุบผาลา

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ อรุณรุ่ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงรัชฎา ทิพหะ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงลฎาภา อุดมลาภ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงศศิธร สวัสดิพิมาย

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ขันดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายพีรพาส คำสาลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายจักรพงศ์ สีนวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายยงยศ วรรณกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๕๙/๒๙๑๗

นางสาวนันทิดา พรรคพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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