
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๕,๒๕๔ คน ขาดสอบ ๑,๐๘๐ คน คงสอบ ๔,๑๗๔ คน สอบได้ ๓,๓๙๕ คน สอบตก ๗๗๙ คน (๘๑.๓๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๑
นายวีรพงษ์ ชาวดร

๒๐/๔/๒๕๓๑
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๒
นายสมัย น้อยเมืองคุณ ๑/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๓
นายอนันต์ ดวงมาลา

๒๔/๗/๒๕๓๕
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๔
นายรชตะ สังวิเศษ

๑๘/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๕
นายวิทยา อินทร์ชมชืน

่

๕/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๖
นายอร่ามพงษ์ พันธ์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๗
นายเกือกูล

้

วีระบุรุษ

๑๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๘
นายวิฑูรย์ ผันผ่อน ๑/๖/๒๕๐๒ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๐๙
นายสุรชัย สุวรรณใจ ๑/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๐
นายยุทธนา ตรีสอน

๒๘/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๑
นายสมสมัย พรวิจิตร

๗/๐๙/๒๕๒๕
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๒
นายชาตรี ลาไป

๓๐/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๓
นายณัฐวุฒิ สินทิพลา

๑๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๔
นายสกล เนืองพนอม

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๕
นายจันทร์ พรมเสาร์

๒๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๖
นายวิทยา ภานนท์

๖/๐๒/๒๕๒๒
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๗
นายพร้อมพงษ์ คำไสย์

๑๙/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๘
นายเฉลียง

่

บุญประกอบ
๑๗/๐๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๑๙
นายศักดิชัย

์

บุตตะพิน
๓๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๐
นายอวิรุทธิ

์

จันทรเสนา
๑๕/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๑
นายเทวัญ บุณณวัฒนาพร

๒๙/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๒
นายสากล ศรีบุญเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวศรัณยา ศรีหนองห้าง

๒๐/๙/๒๕๓๒
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๔
นางสาวเจียรนัย ภูนาสวน ๘/๗/๒๕๓๔ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวขวัญชนก รักหะบุตร

๒/๑๒/๒๕๓๔
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวพนิตตา วรวงศ์กุล

๑๓/๒/๒๕๑๓
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวทับทิม ศรีสุทัศน์

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวธัญดา ก๋าคำ ๘/๓/๒๕๔๐ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๒๙
นางจิราพร คงดา

๓๑/๕/๒๕๒๖
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวแสงเดือน กองทวี

๑๐/๗/๒๕๓๗
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๑
นางสุภาวดี นิมนวล

่

๑๕/๗/๒๕๐๙
เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๒
นางรัศมี สิงห์แหม่ง ๘/๙/๒๕๐๗ เรือนจำกลางอุดรธานี มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กชายอนุรักษ์ ถูกดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปาริฉัตร บรรเทากุล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายอิทธิพล เถาะพูน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงธนพร แก้วพิจารณ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงนันทกานต์ พรหมสมบัติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายศรัญู ยาสี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงสุชาดา ปะสาลาสี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ผาจันดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงรุ่งรวี ดีเลิศ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พรรคยู

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงธนพร ก้านกึ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายเกรียงไกร ชัยฮ้อย

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายอานนท์ อินธิราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายวราวุฒิ รักญาติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายภาณุวัศ โพธาภิรมย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กชายอิสระ รินเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายสุรพัฒน์ รักศิลป

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายชนาธิป ชำมะลี

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายโชคชัย วงษ์หนองแล้ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ ผางสำเนียง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายธีรเดช คำชนะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายรัฐภูมิ สิมสีพิมพ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกัลยา อุคำพันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ซึงเกษร

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงอัญญาณี สีเงิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงพรทิพย์ หอมดวง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงปกรณ์ทิมา บุตรวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงจีระนันท์ อักขระ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงปกายพร ทองใส

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงไพลิน ดำเวียงคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงรินธิรา ดวงตาผา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงฉันทนา สิมสีพิมพ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงปานตะวัน จันทรีย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายธวัชชัย ศรีปดชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย รังศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา มีศิลป

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง ท่าสว่างศรีไพฑูรย์  

อด ๔๕๖๐/๐๐๖๙
นางสาวประภาพร สมจิตร

๑๗/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิงไธสง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายเจษฎาพร สาคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงธิยดา ไวว่อง

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายธนายงค์ ดวงประทุม ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายปฏิภาณ วิยะรัตน์

๒๘/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายภาณุพงศ์ สิมสิพิมพ์

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายอภิวัฒน์ ธุระพระ

๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงชุติมา ปานสว่าง

๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ คนขำ

๒๗/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณเลิศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงปานระพี สิมสีพิม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงวลาสินี จันทร์แสง ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงศิรินญา บัวบาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงสิยากร สารีวงษ์

๑๔/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงเอมวลี ส่องแจ้ง

๑๓/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงวรัญญา อุตตะโร

๑๐/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา อัศวนันทการ

๓๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สียางคะบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายณัฐพล คงญาติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรีมาคาม ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายพงศธร รุนตัน

๒๔/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายภราดร แสงคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชาดวง

๑๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายอนุชา ช่วงคำชู ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงขวัญใจ ถูกดี

๑๙/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงดารุณี อินทรีจ่าง

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงปนัดดา ม่วงสุราษ

๒๕/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายวีระพล ปานสว่าง ๖/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายศุภชัย สมจิตร

๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายสมภาร อินทรีจ่าง

๑๑/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายอนุชา แสนน้อย ๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายอรรชัย งามชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงยศวดี เชียงสาพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายปญญา นาแก้ว

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงอรัญญา ชอบทางดี

๒๑/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ศรีเมืองคุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายชัยเทศก์ ภูวงศ์

๑๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายธนาเทพ เกตุมาตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายรัชโยธิน ภูแช่มโชติ

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงอุมากรณ์ กำมะณี

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงอิงฟา เหง้าเทวาพิทักษ์ ๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา หลอดคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงชาลิสา หาวัง

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายดนย์ปยะ อันทะปญญา

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สารีโท

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายรัชชานนท์ บัวแพง

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายศักดิชัย

์

แฝงฤทธิ

์

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายวีรภัทร พรมบ้านสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2

สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๗
นางนันทา ทาศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๘
นายเถลิงศักดิ

์

มูลคำ

๑๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๑๙
นางพรทิวา สนสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๐
นางไพรินทร์ จันทโสภณ ๑/๑๐/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๑
นายอุทาน ศรีสองชัย

๑๑/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๒
นางลาวัลย์ พันธุ์พรม

๒๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๓
นายอดิสรณ์ บุญศรัทธา

๕/๐๘/๒๕๑๓
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๔
ว่าที ร.ต. สุริยา

่

พันธ์พรหม
๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๕
นางกฤษณี บำรุงภักดี

๓/๑๑/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๖
นางวราภรณ์ สินธุพันธ์

๑๕/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๗
นางสาวละมัย สายแก้ว

๑๑/๘/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๘
นางวรางคณา ด้วงกลาง

๒๐/๕/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๒๙
นางนัฐิยา ทองหมู่

๑๘/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๐
นางบังอร ดีมาก

๙/๑๐/๒๕๒๓
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๑
นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปาก

๒๔/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายอัครพล มณีรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายสิทธิชัย สิงห์วิเศษ

๑๓/๒๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ นักธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายกฤษณะ ตรีศาสตร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายอิทธิพล สีดาโพธิ

์

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายรพีพัฒน์ มาโส

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายสุริยะ นาหนองตูม

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายพงศธร ผิวคราม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายธวัชชัย เมืองแพน

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายคีตพันธ์ จันทร์ทาพิทัก

๑๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงศิรภัทร ชาติวงค์

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงชาลิณี เอละกานุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงศิริธร งอกทรัพย์

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงพรทิวา ผ่านวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงนันทิยา ชาทองยศ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ผิวชมภู

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนันทิยา ศรีแสงเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงฐานะมาศ ดาบัว ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงธณัฐชา แก้วจันทา

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายวรเชษฐ์ เนียมหนองตูม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ วิชากร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายธีระชาติ เมนาจิต

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายอานัส แก้วทอง

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายอธิปปตร์ เลขวิจิตร์

๑๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ปดสีราช ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายธรณินทร์ ศรีกองคาม ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายธนโชติ ศรีสงคราม

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายจิรายุ โพธิศรี

์

๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีรัตน์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงธิดาพร นาคประเวศ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสุดาพร ภูหนองโอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงปยวรรณ ก้อนสิริ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองนา

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงพัชรีรัตน์ งอกทรัพย์ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ หวานรอ

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายอัศวเทพ งอกทรัพย์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายฤทธิติชัย

์

หอขุนทด ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายประกาศิษ ตรงซือ

่

๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายวายุ จันทะลุน

๒๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายเนตรชนก วังกะวิง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายธนวัฒน์ ราศี

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายรัฐธรรมนูญ มุกดาม่วง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงศิริญาภรณ์ พันพินิจ

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงชมชนก ศิริชัย

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสงฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงนันทพร คงแสงคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงนิรมล เข็มสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงณญาดา บุญคุ้ม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงพรชิตา อะโหสิ

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงอธิตยา วารี ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงจีรภา นักธรรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ปดธรรม

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายจุลจักร์ จันท์ทาพิทัก ๔/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายเกรียงไกร คำภา

๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายอนุวัฒน์ องค์นาม

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายเอกรินทร์ อิทธิเสน ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงมิลตรา จง ๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงจริยา แสงพรม ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงสุภาพรรณ ช่วงชิต ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายสุรเชษฐ์ เนียมหนองตูม ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายพีรภัทร หงษ์ทอง ๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายสุทธิชัย สินไธสง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายคุณากร สาระคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายนาวิน หวันธรรมมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายณัฐภัทร์ เนียมหนองตูม

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายวรชิต สุวรรรศักดิ

์

๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงนัฎฐริณีย์ เขียวขำ ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงนันธิดา สิทธิวงศ์

๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนำฟา มูลมนัส

๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงเพชรลดา ชำนาญจันทร์ ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหลืองอ่อน

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธนิน แก้วมณี

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายกิตติพงศ์ แรมไทสง

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายจิรวัชร ทองสืบสาย

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงณปภา มันหมาย

่

๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงนัยนา ปากดีหวาน

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายภควัฒน์ ศรีสะพุง

๑๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงนิชา คำกัลหา

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีทอง

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงสิริญาดา คำภาหมี

๒๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงกัลยาณ์ ไชยศาสตร์ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงอุดมพร สารมานิต ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงณัฎฐมณี ใจบุญชืน

่

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายสิริชัย ประทุมชัย

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาแอง สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายนพรุต ทะวะรีย์ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายศรายุธ สดศรี

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายปนสยาม ผาบจันดา

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายสุธน เรืองเกตุ

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายสุธี เรืองเกตุ

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายทัตพงศ์ รักษาแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายธนพล พิลาพัน ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายทิวัตภ์ ผ่านจังหาร ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายอาชาคริตย์ สำฮวน

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายอัครพล แสงมะณี

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงสิริยากร พลมัน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงสุวนันท์ ทุมวัน

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์ จอยซ์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๒๙ เด็กหญิงอัปสรสวรรค์
เพียผ่าน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา สังคาว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัณฐิกา เสียวเสียว

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงอารีญา เสวตวงษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงปทมาพร สุธรรมฤทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงอาทิตยา ปอมเชียงพิณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

วงษาบุตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายณัฐพล พรมพินิจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงสมิตานันท์ พลดงนอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายชนธาร อ่อนไถล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายณรัฐ โพธิงาม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมินบ่อโคลน

้

ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายอัษฏายุธ ภูคองตา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายสิทธิโชค บุญวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายสมานพชัย ยางคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายจักรกริช อินลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายวรรณวิช มันสกุล

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายชลธี สุวรรณิกะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายวีระชน ทาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงดาราวดี ดำเวียงคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงนิตยา วรรณกุล

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงจรินญา น้อยมนตรี

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงนุชจริญ คนหาญ

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงกาญจนา ละชินลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงดวงใจ ไผ่เฟอย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ตูมคำ  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ พลพันธ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
บ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงสิรามล อินหวังสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
บ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญสิทธิ

์

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายอธิภัทร สุภดี

๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงสุราษฎร์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายอัครชัย บัวแดง

๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายอติเทพ ยาเขียว

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายอิศวะ เข็มพุดซา

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงโสภิตา คำกันหา ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงศิรินภา วงศ์ชมพู

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายขวัญชัย มาตะยา

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายธนพล กุญชรน้อย

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธนภัทร ตังมันดี

้ ่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายสมชาย มาบุญ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงจิราพร เพ็ญภักดิ

์

๕/๑๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงจีรนันท์ คานเพชรทา ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงดาราวดี ชัยพอ

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพรวริน คานเพชรทา

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงวิภาวดี อ่อนศรี

๒๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุจิตรา ลำสัน

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงสุภาวดี เปาปาเถือน

่

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงวีนัส จิตภักดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายปรมัตถ์ ไชยพอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายพนา ศรีสว่าง

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายวรเชษ อรรถประจง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายสุรพงศ์ ภูกองชัย

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทนทอง
๑๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงจิตธนา ยาศิริ

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงพรรณวสา ทาสีดำ

๑๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงวรัญญา ทองกัลยา

๒๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงศราวดี ดวงภักดี

๒๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ โฮมแพน

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายคฑาวุธ บุราคร

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพีรณัฐ สุภดี

๒๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายกฤษฎา ทองญวน

๑๗/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงกนกพร กิดจำเริญ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงจิตรลดา คุลีดี

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแปน สระบัว  

อด ๔๕๖๐/๐๒๘๙
นางสาวพรพิมล ทาบุญมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านด่าน

ปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายฐากร สนิมคำ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายพรสวรรค์ ไชยมี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายรัชภูมิ พาจันดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ บัวศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายเอกพงษ์ เยียมไธสงค์

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงกันยาพร สีอ่อนแสง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงกฤติยา ขันธวิชัย

๒๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงพรชิตา ยางชุม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงศริตา สำนักดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงอรุชา หล้าชน

๑๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงศุกัลยา กิตติราช

๐๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายศิริชัย คำสมาน

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายนฤภร แสนบุญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายธีรเดช ลองคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ปาอัมพวัน  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายธวัชชัย ฝอยวารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ พุ่มจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายอภิทรัพย์ พันเนตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงธิญาดา หลักคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายไกรสิทธิ

์

คนขำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายณภัทร บุตรหา

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายสหรัฐ แสงสร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ รอดชมภู

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุภัสสร ปาแฝก

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงออนสินี เมมาลี

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศศิวิมล บัวบาน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงอริสา ศิริฐาน

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงปาริชาติ ยิมเสงียม

้ ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงชิดกมล สีเผือก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกาญจนา รักษานนท์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ ธาตุมี

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยสร

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายเกริกกรรชัย ชาวกล้า

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายจักรรินทร์ ปญญา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายปฏิพล โคตโมลี

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายจิตรภณ ตาปะสี

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงระพีพัฒน์ ต้นอาษ

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงภาวิณี ผิวขม

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงเบญญาภา วงษ์พรม

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงรัตติกุล วงษ์พรม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงสุการดา ชายังกูล

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงขวัญจิตร์ ไชยอาษา

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายศรายุทธ ศรีสูงเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายวรวุฒิ ศรีสูงเนิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายกฤษฎา บุตรสุรินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายณัฐพงศ์ สีสด

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองเพ็ญ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายสิทธิชัย หอมเหลือ

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายชัยธวัช ทองเพ็ญ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายกิตติพงศ์ สว่างแสงทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ปงคะบุตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ จันดีเทพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงพัชรี จันดีเทพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนโคตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายนวพล วงษพรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายเมธาวุฒิ ปงคะบุตร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงปาริชาติ ครุฑราช

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธาตุมี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงบุษกร พลเสนา

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ปองพาล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงอรนิภา คณะสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกลาง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๐
นายรัตนพงศ์ บุญเกตุ

๐๕/๐๗/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๑
นายสมทรง สมลือชา

๓๐/๐๗/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๒
นางจิราวรรณ สมบูรณ์

๒๔/๐๘/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กชายนพรัตน์ หันประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายกฤษณะ ศิลปแก่น

๑๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายธนรัฐ จอนนุ้ย

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายณัฐพล พันธ์ลำภักดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายเทิดเกียรติ ไชยเพ็ชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายเจษฎาพร ภูคดหิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงเบญจพร โตมาชา

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุนิสา วงมาลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ กล่อมเกลียง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุนิสา ทะนามศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงธนิษฐา สอนดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กชายนิยม สุระนัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายสายรุ้ง หนูศิลา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายศุภากร มะเกลือแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงจุฬารัตน์ เจียระวาป

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทะใหม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงปพิชญา ปะวันเน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุง หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพีระพงษ์ ชัยอาสา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายฉัตรดนัย คงชะเวท

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายอัครชัย ประเสร็ฐศรี

๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายพุทธชาด เหง่าขามปอม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายกฤษกร ศาลาจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายทนันชัย ชินยศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายปรัชชา คนงาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายโสภน ทุมพัฒน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายวราวุฒิ ยางพล

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายสุภกร แสงรถ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายอนิวัวัฒน์ อาจหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงสุธารินี แสนเทพ

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงอนัชพร โพธิพา

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทรเสนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงสุปวีณ์ พากเพียร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ยืนนาน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ ทิมชัย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๗
นางอักษร มณีรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ
หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงศิริภรณ์ ส่อนราช

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปรัชชญา สุนทรชัย

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายจิรทีปต์ โสภากุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงพิมพิศา ไชยศรีจันทร์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงชลธิชา เจียมไทย

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญแสนแผน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุพรรษา แก้วภิภพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายปฎิพล สุขเสริม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายชนะชน เหล่าโสด

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายวุฒธิชัย ราชสีห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายวัยวุฒิ กะโยดม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

โคอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ยางสุด

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงชฎาพร เหล่าจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงสิริยากร คำทะเนตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ปกพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงปารียา อ่อนชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายอติชาต พลไกร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายกฤตเมธ พลเพชร

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

โคอินทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายต้นตระการ โคอินทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายวรพัฒน์ ยางสุด

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายจักรพงษ์ จำปาฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายศตพร เหล่าโสด

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายอรรฐพร สุนทรชัย

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายพีรภัทร ยางขัน

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายธีรวัฒน์ คำทะเนตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายภูริภัทร์ คำทะเนตร

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอินทิรา หงษ์เจือ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงพรประภา บัวสิงห์

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงกัลยาณี มหาคุณ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงวนิดา พลไกร

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ชาวสุรินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงมณฑา ศรีประเสริฐ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงกรกนก เหล่าจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงทิพวรรณ คำทะเนตร

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายฐิติพงศ์ โพนสร้างแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงจริยา เดชะ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๖
นางสาวคณิษฐา อุปจันโท

๑๓/๓/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพัชราภา ผาจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงกุลจิรา สุวรรณชัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงศันสนีย์ รักภักดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงศิรินทรา จันทะจร

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงจีรนันท์ มลไธสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงปยะดา อวบอ้วน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงลลิตา สุริยามาตร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายธวัฒชัย พาเคน

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๕
นางสาวเสาวภา เมืองวงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๖
นางสาวเนตรนภา วิชัยวงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายสหรัฐ พลเสนา

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ รามฤทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงปนัดดา สีดาดาล

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงเพชราภรณ์ พันลำภักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขเสริม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงสุพัฒตรา ชาชำนาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม หลวงเพ็ญ  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๔
นายธนดล นันทะจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๕
นายสิทธิพล โคตรบุตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๖
นางสาวมณีรัตน์ ดิพิมาย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๗
นางสาวพรธิตา อะเวลา

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๘
นางสาวปญญาพร ศรีหาวงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๔๙
นางสาวหทัยชนก รัตนดำรงค์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๐
นางสาวณัฐกาญจณ์ ปดทุมฝาง

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๑
นางสาวชมพูนุช ศิริโวหาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๒
นางสาวโสภา ขาวดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงชลธิชา พันธศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายธีรภัทร์ ไชยแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายทวี ชัยยอด

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายแสนบุรีย์ ทรายแค้ม

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายณัฐกมล ประสงค์สุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายชุวรา ประดับนำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายวริทธิพล พิมมหา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงพรพรม พลไฟฟา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ประสงค์สุข

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงปยธิดา รัตนดำรงค์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีดาวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงชยาภรณ์ เลิศกลาง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงวิยดา โสภณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ วรรณภักดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย ชาวลำปาว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายพงศภัก คมคาย

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายขวัญแก้ว แสนวัง

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายกษาปณ์จอม ศรีเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายดิเรก ชาเคน

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายทักษิณ นนทกลาง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายอิทธิพล ทองพอก

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายวีระพัฒน์ นามเสาร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายธนวัตร ปรีชาวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ หลวงละ

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายจักรพรรดิ นาชัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายธีรเดช กิงชัยภูมิ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายปพนพัทธ์ พรมสมัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายพิทยา คำดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงวสุนันท์ นครศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงนภัสสร แก่นท้าว

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์วงศ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสรสิชา พลางวัน

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงนฤมล มูลขุนทศ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงจิราวรรณ นันทะไสย์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงวิลาสินี อุ้ยอัง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญพรม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงพรทิวา คลืนแก้ว

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงรัชฏา โกเขือนขันธ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงวริศรา ชัยท่อง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงบัณฑิตา แพนลา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงวิชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๔
นางสาวกัญญาภัทธ์ ฤทธิมหา

์

๒๒/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๕
นายนัฐพงษ์ ทองค้อ

๑๗/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายกวีวัฒน์ ไชโยกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงสินจัย ภูพานหงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ รอบคอบ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ นำเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ศรียาเทพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายพนมกร ทองคนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายอนุวัฒน์ กิมอ่วน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายพลวัตร บุญชม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐวัตร ทุสินแก่น

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายภานุวัตร พรหมนอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายจารุเดช รัตนหน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงอทิตยา กิมอ่วม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงจุฬาภรณ์ บุญรุ่ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงกมลชนก การถาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุนันทา ชืนประสาท

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงสรัญญา ศรีบาล

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา ศรีนคราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายธีรภัทร์ คุณาวัตร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายนิลวัฒน์ เนืองมัจฉา

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายสมเกียรติ วรรณทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายบดินทร์ นิลเกษ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอรอนงค์ กมลวิบูลย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงเกวลิน บุญโฉม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปรีดา ปาปกโข

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงพรฤดี วิลัยกล้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงปริศนา คำโชติ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายวรวุฒิ ลัมไพสงค์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายพลพล พิกุลงาม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงปาลิดา กมลวิบูลย์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงณิชชาณีย์ ศรีโบราณ

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงสุนิสา สายวรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแบก ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๖
นายณัฐพงษ์ วันทา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๗
นายสุรชัย คัณฑมาตย์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๘
นายณัฐวุฒิ บัวพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๒๙
นายธีระพงษ์ วิชัยสิทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๐
นายสายชล ทานันท์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๑
นายวัชรากร โพตะคาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๒
นายอนุชิต ถำวาป

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๓
นายนันทกร เบิกบานดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๔
นางสาวมีนา หินะสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๕
นางสาวอมรรัตน์ แสงจันทร์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๖
นางสาวอิศริยา แสนบุดดา

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๗
นางสาวศศิธร เภาพาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๘
นางสาวอารียา นาลาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๓๙
นางสาวจารุวรรณ สารคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๐
นางสาวกนกนิภา จงเทพ

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายสุพวัฒน์ โกยสำราญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บุญสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายสุรวุฒิ บุญสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายกฤษนัย ศิริเย็น

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงวริศรา โคตรสุโน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงธนัญญา ญาณศิริ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงกุลธิดา ยศทะแสน

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงอรวรา สินธุวาป

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วสีดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายพีรพล อินทร์เหลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายธนธรณ์ พลางวัน

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายจักรธร แสนวัง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายอัษฎาวุธ เภาพาน

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงสุภัสสรา แวววงษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนรินทร สุขรมย์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงพิมชนก สรวงศิริ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงอาทิตยา สุขรมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๘ เด็กหญิงชนม์ณกานต์
คำผา

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงปณณิกา สุดใจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงศิรินภา นิลดอนหวาย

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพิยะดา แข็งขยัน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงวรัญญา ขลังวิชา

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงลลิตา กลินจันทร์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุภิชชา โสภากุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงสุนิสา หินะสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงจันธิมา สุขรมย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงนริศรา ภารจรัส

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๘
นางสาวจิรภัตร คุณวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๖๙
นายวรพล แสนทิพย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๐
นายจุลภัทร ฟาคุ้ม

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๑
นายธีรวงษ์ คงแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๒
นางสาววาสนา เหล่าศรีโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๓
นางสาวสุรางคนาง มะโนมัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๔
นางสาววาริน วิบุลกุล

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๕
นางสาวดุสิตา ชาวประมง

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๖
นางสาวนันทนา นันทะมิตร

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๗
นางสาวปนัดดา นามหิงษ์

๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๘
นางสาวดารารัตน์ วิบุลกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๗๙
นายคริษฐ์ นววนุกุล

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ศรีมงคล  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายธนดล ไชยวัน

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายเอกราช คุยม่วงพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีจุมพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สัตยาวัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงนิกข์นิภา สีหาทับ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายพงศธร จิตรชัย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงวรัญญา ตามขมิน

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเซียบ เจติยรัตน์  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ กิริมิตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูสนธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายสุรชัย คำเฮือง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทรเสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงสุกัญญา อาษา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงกุลธิดา อ้มวิชา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงพัชรภา ภู่แสง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงปณิตา ภูสนธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุษมงคล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงมลทการ จันทรเสนา

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงพรทิวา โสภากุล

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงอภิญญา ขารพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จันทรเสนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงอรวรรณ พลวาป

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงผกายพร สีเหลือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนหม่อน สว่างหายโศก  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายยุทธศักดิ

์

เสนนอก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายจิราเมธ ดอนโหน่งชา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายสถิต แก้วปาละ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายวีรพัฒน์ สุวรรณ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายพศนัตร มหา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายเพชรพรชัย ฤทธิมหา

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายกวีวัฒน์ ชำนาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงฉัตรชนก แพนน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงประภัสสร เชิญชม

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกัลยาณี พรมลี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกันยารัตน์ วิทศิริ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงปริญญา ศรีสงคราม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงขวัญชนก โลหิตดี

๒๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงธิติมา กึงกลาง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงปูญานุช สาลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุทธิดา มูลตลาด

๐๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงช่อผกา คาดีวี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงมุขมณี มุขขุนทศ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
สุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงจินต์จา จันทร์ชุม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๑
นางสมบูรณ์ มีศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๒
นางสมควร สีลาสอน

๐๕/๑๐/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๓
นางละออง เถือนทนนท์

่

๑๔/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๔
นายสมัย คำบึงกลาง

๑๐/๐๖/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๕
นายไพโรจน์ พาสีราช

๐๓/๐๙/๒๕๐๙
โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๖
นางสินินาถ ศิริบุตรวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๗
นางวนิดา จันทรวิจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายธีณพงค์ กวงสุวรรณ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายธนวัต ลุนจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายธาวิน

เหง้าพรหมมินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายอโณทัย อะมะมูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงภัททิยา คำพิลา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงณิศารัตน์ เมษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ สุวรรณาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายวรัญู สุวรรณภักดี

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายณัฐภาส ดิษขุนทด

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายธิเบศ แสงสังข์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายวงศธร ไกรตรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงรัชนก พรหมสิทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาววรนุช วรภูมิ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาวสรินยา พรมมะศาสตร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวชนัญชิดา สิงห์อินทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๓
นายปริญญา พันทองคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๔
นายพรหมศิริ ฤทธิประสาท

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๕
นายวันชัย พรหมสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๖
นายพีรพล รอดแพง

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๗
นายภูวนาถ แดงดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๘
นายณัฐวุฒิ แย้มนาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๔๙
นายพีรพล ทองประทุม

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๐
นายศุภชัย คำทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๑
นายรัฐศาสตร์ ศรีคำหาญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๒
นางสาวช่อผกา เหล่าหงษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรวาป

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายประสิทธิ

์

หาญรบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายกัตติพงษ์ บุญหลาย

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ คำวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายจิรานุวัฒน์ คณะวาป

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายปณิธาน สังคะโห

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ใหม่สงเปลือย  

อด ๔๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงธนัชชา เพชรนิล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอรทัย แสนบุญศิริ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงรุ่งนภา พลท้าว

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายพงศกร ประสานศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายเจษฎากร คำตัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทูศรีเมฆ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายภูผา นามโคตร

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายจีระณะ นิคำ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายพิชิตชัย ไม้เรียง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุธรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงธิดาพร สอนดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงนันทิชา จันทรา

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงศิริธิดา พักตะพัก

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสุจิตรา ชูชืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงทิหัมพร จันทะกุล

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายบรรณวัชร ถางสูงเนิน

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงสิริมา ศรีเมฆ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงรัศมี พิมพกรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๗
นางสิริพร ทาชาติ

๒๔/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๘
นายคำไพ ทาชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ พิชัยพัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงพรไพริน สีดาคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายพรชัย โสบรรเทา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า โพธิชัยศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๑
นางสาวกมุทกานต์ คลืนแก้ว

่

๒๖/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงอัญธิกา จันทรเสนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงนริศรามล ศิริชนม์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๔
นางจริญญา พละกุล

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๕
นางบุษยา จันทยุทธ

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง โพธิศรีสว่าง

์

 

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำคูณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายกฤษฎา บุญพา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงภักดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายธนากร เบิกบานดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายภูธเนศ กองหล้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายระพีพัฒน์ ชะรา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายอภิชัย พรวาป

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายอธิวัฒน์ ด้วงทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายอรรถชัย เจียรวาป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชาดี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ บุญพา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กฤษชัยภูมิ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถาอ่อนศรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงนิภาพร บำรุงภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงปวีณา บำรุงภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงพรนัชชา ไชยวัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสา มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุภัสสรา ใจทน

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายเจษฎา ใต้ชมภู

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงณภัทร พูลจิตต์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายณัฐพล ลุนพุฒ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม มัชฌิมาวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังภูมิใหญ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๗
นายพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์

๒๑/๕/๒๕๒๒
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อุทัยเลียง

้

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงมาริสา สืบแสน ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงจิณห์นิภา สีกะแจะ

๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงชลธิชา จันประทัด

๑๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงสุพัตรา เข็มราช

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๓
นางสาวอภิรดี กองหล้า ๙/๒/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๔
นางบุษบา พึงสว่าง

่

๒๘/๓/๒๕๑๐
โรงเรียนบ้านโนนแสวง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๕
นายไชยวัฒน์ ไกรราช

๑๗/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๖
นายปยะณัฐ ภักดีพันดอน

๒๙/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๗
นางสาวจันทร์สุดา ลีพงษ์กุล

้

๑๐/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๘
นางสาวสุนทรา เทศสาย

๑๓/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายรุ้งตะวัน เครือเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงกฤตยา จันทรเสนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงบุษกร ศรีเกษม

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทรเสนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองปง ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๓
นายอัศจรรย์ มูลละคร

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงรัชนี พรวาป

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอาภัสรา บุญมี

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๖
นางสาวสุพัตรา พิมพากุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายพีรพล บำรุงภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนภวรรณ ปองคำสิงห์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงญาณิศา บุญทับ

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงภณิดา บรรเทิงใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงวิภาดา บำรุงภักดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงจิรนันท์ จันทรสิทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๓
นายธีรภัทร ศรีทอง

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๔
นายอรรถกร ชัยภักดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงสุชัญญา สาระวรรณ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๖
นายทนงศักดิ

์

ราษฎรพิทักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ลุมพินีวันวราราม  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงณัฐณิชา นุนารัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายโกศัลย์ เสริมศรี ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายทินกร กาบิล

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายธนภัทร อุทัยกัน

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงจันจิรา แพนดร

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงทิพย์วรรณ จิว ๖/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงบุษกร มูลมาศ

๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงพิยดา โพธิชี

์

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงภรภัทร เพียชามาตย์

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงสชัญญา วิขาพล

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุชานันท์ วิขาพล

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุภนิดา คณะวาป

๑๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายชัยอนันต์ บัวพุธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายธวัชชัย แสนวิเศษ

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายวรากร เคนหงส์ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภูบุญปลูก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงปริตา จรไพร

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงประภาพร นิยม

๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีปะโค

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงศศิ กาบิล

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงสุภาวดี ยวนหมืน

่

๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายคุณากร คำฝอย

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายณภัทร มุงคุลแสน

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  
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อด ๔๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐพงศ์ อุ้ยเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกชกร แสงชาติ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงปยดา บุญโฮม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงพนิดา ขุ่นรานหญ้า

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวริยา เนืองชมภู

่

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศิริญา จำกระโทก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเหล่า จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พิเศษ

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนากร ขุนแดง

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายบัณฑิต แก้วศรีขาว

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายรภีภัทร สมพาน

๒๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายพิเชฐ ยะระวะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงณัฐชยา มะโนสิลป ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงทิตา สิงห์เทพ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงมุกสุดารัตน์ อรรคพงษ์

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เหล่าศักดิสาม

์

๒๔/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายณัฐพงษ์ วงธิราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายวีรภัทร กันยาเนตร

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงฐิติภรณ์ กันชวง

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา บุตรพรม

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ลีแวง

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงอัญญาณีย์ ชัยชนะ

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงญัชชาภัค ทับสมบัติ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนจำปา จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ หอมจันทร์

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงมัชชุพร ศรีษาวงศ์

๒๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงวาสนา พรหมสี ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายภูรินทร์ โพตะสี

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายรัฐภูมิ จะกู้

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายรณวรรฒ กาวเธาว์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายสุทธิเดช สิทธิปกร

๒๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิหล้า

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงปุณยาพร ศรีชาทุม

๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปลายฟา แก้วกงพาน

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงมนิสรา กองปญญา

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงสุภาวิดา อุตรินทร์

๒๔/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงหยาดฝน แก้งกงพาน

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  
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อด ๔๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงอภิญญา อินทร์วิเศษ

๑๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ มัชฌิโม ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายธนกร ภูเวียงแก้ว

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายวันเฉลิม หอมทอง

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายสุชาครีย์ แสนสาระ

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงกนกพร พูลสมบัติ

๑๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงจารุมน บุญกว้าง

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงปนัสยา ชามาตา

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ศรีชาทุม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงพิชชาภา ต้นกันยา

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงวนิชพร นุ่มสกุล

๒๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงอทิติยาพร จันทร์แดง

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงอิศราภรณ์ บุญลำ

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกุง จอมมะณีย์  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายเฉลิมราช พลหล้า

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เสนาจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ดำสูงเนิน ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายอนันตชัย จูมผา

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงธัษพร พินิจ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงกฤติยา รัตนพล ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายรัฐวุฒิ วงศ์ผาบุตร

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายจตุรภัทร ประกอบผล ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายภัทรพงศ์ ชาบ้านโนน

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวใหญ่รักษา ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงชลธิดา ยศดำ ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงปวีณา เพชรบุรี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงภัทรภรณ์ สีเสมอ

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทมนางาม บัวระพา  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สีคุณราช

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงธีรนุช กุลรัตสี

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โนนทิง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุชานรี ศรีชัยมูล ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายธันวา พระเสนา

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนทมปาข่า ศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายภานุพงษ์ ทุมโยมา

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายอภินันท์ วงศ์สวัสดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงณิชาภัทร หมุนทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงนัฐฐิชา พลเขตร์

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงภัคจิรา กลางฮวด

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงจิราภัทร สุจสริต

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนิสา วิพัฒน์ธนกุล

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนูริน ไมซ่าราห์

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงปยธิดา ศรีวิชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายปยะ โพธิศรีดา

์

๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหัวฝาย ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๖
นางสาวกชพรรณ จันทรเสนา

๒๙/๙/๒๕๒๓
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายพีรภัทร สายฤทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายธีวัตร์ อรรคนันท์ ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายวัทธิกร ระวะใจ

๑๖/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงเอมฤดี เริงสนาม

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงปนัดดา ชาภูวงษ์

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงนันทกานต์ แดงเทโพธิ

์

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ เหลือวิชา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงปวีณา สมบัติมี

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายมงคลชัย เหล่าชุมพล

๑๒/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายวุฒินันท์ ลอยศรี ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายณฐพงศ์ วิบูลย์กุล

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนยุทธ์

่

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ นามเคน

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายปุณณภพ ทิมินกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายศุภณัฐ กินลี

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงพัชรินร์ ลุนลา ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงยุพาพร พงษาเทศ

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงธวัลภรณ์ โสเพ็ง

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายพีระพงศ์ กุละจันทร์เพ็ง

๒๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายทินภัทร พลภูเขียว

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

นาวงศ์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายนิพัฒน์ ทาพิลา

๑๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายชัยกร เจ็กมา

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายธนกร บัวสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายเจษฏาภรณ์ ดวงชาญ

๑๙/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายเด่นชัย แก้วเมืองน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายสิธิกร เหล่าเสียง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายจักรรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายธนา จำปาเหลือง

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายเศรษฐพงศ์ นนตรี

๒๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายศักรินทร์ ศรีนามเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายอรรถพร วงษาสินชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายนครินทร์ โคตรโสภา

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงปรานดา พรมสาเพ็ชร ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงพลายงาม พุทธโกมาต

๔/๘๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงเศารญา ชาวดร ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงบัณฑิตา แสงโยธา

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงภานุชนาถ ภูแหลม

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงปนันดา บัวบาน

๒๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา วัฒนากรณ์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ บำรักภักดี

๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา นาโพธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงอชิรญา แก้วกล่อมโชติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงชนกนันท์ อุปชิต

๑๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพิจิรา บุญธรรม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงสมัชญา ลาขุม

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงอรไท เนืองชมภู

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงพัชรี ตะโกสี

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงตรีสรา อันทะปญญา ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ชัยโม ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุณิสา ไชยมาตย์ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงอารียา สาเลิศ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงภัทรธิดา สีสังขุม

๓๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงรุจิรดา โสวรรณี

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงปนดาว ชัยอินทร์ศูนย์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงวรรณพร ศรีทอง ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงธนสร สิทธิศักดิ

์

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงดากานดา สว่างไพร

๒๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงจีรวรรณ อารัมภะ ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ อุไรรักษ์

๑๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายสิริภพ มูลพฤกษ์ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายนิธิกร ปญญาโส

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายพีรดนย์ พุทธวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสุโคตร

๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายเทวราช เจริญศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายธนชัย คงสูงเนิน

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายเศรษฐโชติ ชัยศรีสุด

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายนฤบดี ฮาดดา

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ฟาลัน

่

๑๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงกิตติยา ทาทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พันธ์สง่า ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงพิญาดา ฝายชาวนา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงชนิตร์นันท์ นามฝาง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ดีโป

๑๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายอนิวรรตน์ ทศศรีลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายเจษฏา ตาริน ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายจักรพรรดิ เหล่าแสนคำ

๒๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ กัวมาลา

้

๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายธนโชติ ชัยโวหาร

๑๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายธนโชติ ชาตะบุตร

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายนันทวัฒน์ มิตรภาพ ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายชินพัฒน์ บุตตะวงศ์

๑๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายแม่ทัพ ชินฝน

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงพัชริญา ศรีสุโคตร

๒๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงทิลาพร สีกองแก้ว

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงอทิตญา เมตตา ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงอรุณนภา นามจันดา ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ราชาสี

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงนุริศรา อินทร์ทับทิม

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงสุจิตรา อำฟก ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายธนพัฒน์ สอนพิมพ์

๒๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๘ เด็กชายอิฐศรานุวัฒน์
แพงแสง

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายภูคาวินทร์ ภูนาโพธิ

์

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายกฤษดา สำกำปง

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ วงหนองแล้ง ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แววบุตร

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายกิษฏาภรณ์ โจภูเขียว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายคณาวุฒิ ตองติดรัมย์

๓๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงนันทนภัส ตัวเสาร์ ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงกมลพรรณ ไชยวงศ์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วแสนเมือง

๑๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงปราณปรีชา บัวศรี ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงนาริศรา แสนดาหมืน

่

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงวรวรณ กุมชาติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงปาลิตา ฉายาพัฒน์

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ศิรินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายวีรยุทธ์ ดงพอง ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายฐิติกร รักษาภักดี

๒๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายพรวิษณุ วิเศษชาติ ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายผลิตโชติ วิบูลย์กุล

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายปกาศิต ไชยพรม

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พัวแดง

่

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีหาโคตร ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงชัญญานุช พิมพ์งาม

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงนภัสสกร ลุนสแกวงศ์

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายชาติตระกูล แฝงสมศรี

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายชุติเทพ พุ่มจันทร์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงกัญชพร ปุระชะทำมัง ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงปณิดา สุดสะอาด ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงสุจิตรา ธนะคุณ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ น้อยสุวรรณ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงอรษา ปญญายาว

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงจีระยา ภูมันนา

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงศรินทิพย์ ศรีหาโคตร

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงรินรดา วิบูลย์กุล ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงวรรณรดา คำแสนแก้ว ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงปภาพินท์ ขันอาสา

๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดขนวน สว่างกระเบือง

้

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายเดชสิทธิ

์

ทรงคาศรี ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายภูวดล ดวงเด่นศรี

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าจูม

๑๔/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายกฤษณพงศ์ บุตรหลอด

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายปฏิพล วิบูลย์กุล

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายเจษฎา เจริญสุข ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายธนาลักษณ์ เฉลียวดี

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายวีรภัทร ไขแสง

๒๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายศรายุทธ เฉลียวดี

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายรัฐภูมิ เจริญสุข

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายคเชนทร์ วิเศษวงษ์

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายยศพล เครือสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายจิรายุส เขียวลำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงอภิญญา ศรีเมืองคุณ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงพรรณสิริ โฮงคำแก้ว

๑๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงนันทวรรณ พลแก้ว

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงวรกมล อดทน

๒๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงศุภารัตน์ ตะภา ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงปภาวรินท์ สว่างไพร ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงสุพภัตตรา ทัศนิยม

๑๖/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุนันทา โนจันทรทึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงวรพิชชา ทีสุกะ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงฐานิดา เทพคุณ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงดวงสิงห์หา สิงห์น้อย

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงโชติกา เสาศิริ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายบุญฤทธิ

์

พลคำ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายภูริภัทร ทับทิมแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงพัชดาพร ทาจวน ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงปยธิดา ท้าวน้อย

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงณัฐพร ฮาวดาวลิ

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ ภูดินดาน ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

สว่างอรุณ  

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายธนกฤต บุญพา

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสรัสวดี เพ็งมะเลิง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายสุรพจน์ แสงหิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงวิสสุตา นาสุริวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายเจษฎา ยืนยัง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายต้นตกาน วงละคร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายธวัชชัย ภาระพงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายณัฐติพงษ์ ฐานะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายปรเมศร์ มาตย์วิเศษ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายเมธี นาดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงนลดา หงษ์สาลึก

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงนุสรา โพนแปะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปภาพินท์ นาถาดทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงปาลิตา พิมพรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงศรัณย์ญา โพภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงอัญมณี วิสุทธิวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงอรยุพา สิงห์ศิริ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงอิสราภา พลเสนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ ธรรมกัณหา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายพาทิศ โพธิผล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายณรินทร์ บุญเอนก

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กชายสราธิวัฒน์ จันทร์สงเคราะห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายณัฐพงษ์ จันทะเมธี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายกฤษดา วิชาช่วง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายมาคสิระ หอมดวง

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงลักษณา หมายแถมกลาง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายภูริภัทร์ หวังสุดดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงประภาศรี สุระนิด

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา หล้าแรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายสุวีระ ทวีชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายอนุสรณ์ พรมเสนา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงปนัดดา สิงหามาตย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายพีรวิชญ์ ใจหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงณัฐสุดา สุครีพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงพิมพิมล อันทะศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงแพรวรุ้ง นิคม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กชายศุภชัย อินม่วงไทย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เสวันนา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ กำเกลียง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ ภูดารัตน์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายวชิรวิทย์ พิสวง

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายวีระยุทธ แสนแสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายศักดิรินทร์

์

อินม่วงไทย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายสุรสิทธิ

์

วิบูลกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายอรรถพร วงษ์แก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงกฤตยาณี เหง้ามูล

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๐ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงพัชราภา มืดคำบง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงกัญญ์วรา วิชัยวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายสราวุฒิ ขันชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มูลสาร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายพีรพล อุปชิต

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายวรัญู ภูผิวเมฆ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจักรกฤษ แววเพชร

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายสุรชัย อดใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายรพิพัฒน์ศักดิ

์

วังสาไหว้
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แสนสะอาด

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายพีระพล สิงผือ

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายเทพสถิตย์ สุริยะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายกิติพงษ์ ภู่แพร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงเปยทิพย์ ดวงกรมณา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุชาดา สุขสา

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงลลิตา อังคะสี

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสงสว่าง วัดใหม่แสงสว่าง  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายนครินทร์ อุนารัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายณัฐวัตร แก้วจันดา

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงปยภัทร วรรณกุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี มีราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงผาณิต นาหว้า

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายจักรินทร์ แก้วเขียว

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงณัชชา นาสีนวน

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายกานต์ชัย นันทสุทา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงณัฐนรีย์ แสนตะรัตน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงชลธิชา แก้วเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายณัฐพงษ์ วรรณทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายจุฑาพัฒน์ แสนเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายจิรายุทธ นิโรจน์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สามารถ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายทศพล นิโรจน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายทรงวุฒิ เรียงวงษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพิสมัย กองแสน

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายทรงสิทธิ

์

ซินเม
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๑ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงพัณณิตา ขันติโสม

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทาศรี

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงกฤติยาณี นะวะศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงศยามล วรรณุลัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงปาลิดา อยู่รัมย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกศรี วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงธัญญาพิรม สัตตะโส

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงภัทธพร ศรีจุมพล

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายกฤตนัย ลุนอุบล

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายชัยธวัช สายวงษ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายอรรถพร ธรรมเจริญ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ พลางวรรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงชญานิษฐ พยัคฆพล

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงปนัดดา ประเทสังข์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ ตุละพิภาค

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงมณธิรา ขันบัวแก้ว

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ พันโกศล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงจิราพร ประดิษฐ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายสิทธิพงษ์ สีอัคคะฮาด

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายชนะชัย สีอัคคะฮาด

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายธนโชติ ฮุยนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

รักษาศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงจันทกานต์ ธนารักษ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประมันโต

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงทิวานนท์ กระทุ่มขันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงศิรินภา ดอบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงจริยา บรรณศรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงจิตรานุช ศรีภูมิเดิม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ฤทธิจันดี

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศิริประภา กาลวิบูลย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงญาณินท์ มะสูงเนิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงฐิติภา เภาพาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงชฎาพร พิมพ์วันคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายวิวัฒน์ หงอานนท์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายปริญญา จันหัวเรือ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายธีระวัฒน์ ไชยเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๒ / ๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายพลพิทักษ์ จันทาศรี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายจงรัก น้อยนิล

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา ธนะทรัพย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ พลศักดา

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กหญิงสุพรรนิกา ทะวาศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กหญิงศิริกัญญา ไกรหาญ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กหญิงวิภาวี ราชาสุข

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กหญิงอมรสิริ โสภาคำ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กหญิงสุศิรา วรรณพราม

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลิมอารีธรรม

้

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงชญาดา ชาทิพย์ฮด

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำพรหม

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กหญิงฐิติชญา รีสีคำ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงณัชชา บุตรโยธี

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงชุติมา เตียดอนเรือ

้

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ ศรีลาครัว

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงวาสิฏฐี เจริญสุข

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงพิริยากร หอมอ้ม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงภัณฑิรา ไทยสา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงลลิตา มะลาศรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงอภิชญาน์ นิลจินดา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กชายธนกฤต กุลวงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงปาณิสรา จันทรทิพย์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงพัชรพร แก้วจันดา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชนะดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงอริสา ประเทือง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงอนงนาฎ สมบัติราษฎร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายนนทพันธ์ เกษโสภา

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กหญิงธันยพร หลักคำ

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายศิวกร ศรีทา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายธนกร ชมภูพืน

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายอิทธิชัย อุดมผล

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กชายณัฐพล สอนสกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

เจริญภู
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายวินธกร ปนาโท

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายอัครวินท์ โสภิณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กชายฐาปกรณ์ นะวะศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กชายอิทธิภัทร สายเสมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กชายจักรี พันธ์ศรีเลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กชายณรงค์ชัย เอียมเมียน

่ ้

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอรวรรยา พ่อค้าช้าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กหญิงศศิธร สมจุ้ย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายนภัส อ่อนโพธา

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงชฎานาง มูลมาตย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงทิพานัน บัวคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงทยานัน บัวคำ

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กหญิงอาจรีย์ โสภิณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กหญิงจิราพร อุ่นสงคราม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กหญิงอาภัสรา นวะศรี

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงนัฎตรา ศรีวอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงณิชารีย์ นันทะสุธา

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มะโรงสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงวิศัลยา ชุติมาโชติ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญครอง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงวรารัตน์ มัครมย์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายอิศราพงษ์ สารอินทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กชายธนพนธ์ เวินชุม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายพงค์ศธร สิทธิโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายพุฒิพงค์ ถำวาป

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กชายภูริพัฒน์ โชคบัณฑิต

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายณัฐดนัย นิกรกุล

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ดรคูณ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กชายวัชราการณ์ สาลำ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กชายธีระศักดิ

์

กองทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายธรรมนูญ โคตะคำ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงกนกพรรณ โสภิณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๖
เด็กหญิงกชกรณ์ สมบัตรกุล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงปราริฉัตร เจริญภู

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงรัตนมณี ศรีสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันน้อย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๔ / ๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงชญานี นะวะศรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงพุธิตา คุยบุตร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงณัฐสุดา สุขเขียว

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงนฤมล นามวิเศษ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กหญิงณัฐริกา เมฆบำรุง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กหญิงพลอยมณี คุยบุตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายอัสนี ถนอมภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กชายเจษฎา ประไกร

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงสุธาสินี เครือเขือนเพชร

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กหญิงจิรนันท์ กองสิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายรัตติภูมิ แสงระโส

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายธนภัทร สุขเจริญ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กชายธนกฤต โสภาอุทก

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงชญาภา สังวันนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงรัตติกาล อุ่นสงคราม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงจันทิตา ถำวาป

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายสมประสงค์ จันทเมธิ

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงปณิตา จันทองปาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายช่วงโชติ จันทวงษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายพงศธร สนทาธร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงสุชาวดี จันทรเสมา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีภูวงษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายอติชาติ วงษ์ศรีแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายภูชนะ ภู่จุ้ย

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุญพา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงณัฐภัทร บุญพา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายนนทวัฒน์ พลประจักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงอัณชิษฐา รัตนตรัยวงศ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงวริศรา สีใส

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ สิโยพล

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๐ เด็กหญิงจิตรลดาเกือกูล

้

ตะกรุดวัด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กชายพุฒิเมธ สอนสกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๒ เด็กหญิงนัฐปฌช์ญาภรณ์

นาคม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กชายศุภกร ดูวิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายดัสกร โสภาคำ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงจักร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ พรหมเทพ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายอภิรักษ์ ทรวงโท

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงวรารัตน์ นะวะสิมมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงอาทิตยา บุตรสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงสุจิรา แสงนาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายจักรรินทร์ กุลวงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กหญิงฉัตรสุภา คันทะราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กหญิงชลิดา บุดดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงชนัญพร บรรพตา

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ภูทำมา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กชายจักรรินทร์ พวงจันทร์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กชายอนุยุต ผาทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงณัฐนรี ธรรมบุญมี

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กชายจักรพงษ์ ปุราโส

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายภัทราวุธ ใจทน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงบงกชมาศ เนืองโคตะ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายนครินทร์ นิลหล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงมีคณา ศรีพรหม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ เพ็งมุ่ย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กชายสิทธิชัย พิมเสน

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กชายนภัทร คำสิลา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กชายนรินทร์ กองแสน

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กชายพิทยาคม นวนไชยดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงอัฉราพร เจริญสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นาสังข์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พูลผล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงกฤษภรณ์ สีหาราช

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กหญิงภัคพสุตม์ นามวิเศษ

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงณภัคจิรา บุญมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กหญิงกนกภรณ์ แสนคำ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองแพง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงพักตร์ภิรมย์ หลักคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กหญิงสุธางค์รัตน์ แก้วเหล็กไหล

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายยุทธศักดิ

์

ฤทธิขันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงอริษา ชัยยงค์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ปนแตง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงญาณิศา เครือเนตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงขนิษฐา นิงนุ้ย

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายภัทรกร ศรีสุข

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายเสกสรร นันตริ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงณัฐพร นิลหล้า

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงทรายทอง ราชนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสงหงษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดมัคคราราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กชายชัชพงศ์ พากุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พรพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายภูตะวัน ศรีบุญเรือง

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายเสกฐพงศ์ พรมผอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายอานุภาพ เจริญชนม์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงธันยารัตน์ พรมดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงวิจิตรตรา โครตรประทุม

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงนัทฑริกา พระจันทร์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงอาภัสรา โง่นแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงอรพิมพ์ ผาลา

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ริโยธา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงณัฐธยา ดวงศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กหญิงยุคลธร สีม่วง

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงวนิดา เรืองหอม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงสุพรรณี นามวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงพิมพ์พิศา แก้วชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงอำภาภรณ์ วะชุม

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงธัญรดา จันทะวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงจารวี ศรีหอม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กหญิงพลอยชมพู โนนทอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงอรกานต์ สีเลียม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงประภัสสร ขุนทอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงวรรณิกา คำพะทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กหญิงอรวรรณ เชิงคล่อง

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงวนิดา คำพะทา

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงปุณยาพร แจ่มแสง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสุวรรณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงณิชกุล บุญประกอบ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงนำฟา ผาลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กชายรัชนัยน์ ชัยมูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กชายพงศธร เจริญชนม์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายจารึก กินรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กชายยุทธพล ครุฑสร้อย

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กชายอานนท์ ผาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กชายคฑาวุฒิ ดวงศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายศักดิมงคล

์

วงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายสดุดี จันทะศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายอภินันท์ ริมทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กชายณัฐภัทร ธิราช

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายสมหมาย แวะสันเทียะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายณัฐภัทร บุญมาก

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายศุรวุฒิ สิงทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กชายจักรพงศ์ คำรังษี

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงจริญา ฤทธิบุญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงอนุสรา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงศศิมาพร ทองคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงมนตรี สว่างภพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรัญญา แก้วจันทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงสุภนัส ทองบัว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงจีระนันท์ สีงาม

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายบดินทร์ สีจันโท

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายสิทธิกร สุขชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงสุพิชญา เรืองศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กหญิงอมรา สระแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร จักเสตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายเด่นดนัย หอมมาลา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กชายดนุพล แก้วจุมพล

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กชายยณัฐภพ เพ็งเกลียง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กชายวัชรากร เพ็งเกลียง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงชลธิชา คำหล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีทน

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายมนตรี เยียมหาญ ่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายสิทธิโชค อบคำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายเจษฎา สามล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายพิทวัส สุพรมอินทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กชายสุชาครีย์ ระหอม

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายอนุชา บัวบน

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม ตาลก่อง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๕
นางธนัญญา รัตนมันคง

่

๘/๑๑/๒๕๓๒
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๖
แม่ชีเตือน แตงอ่อน

๒๕/๘/๒๕๐๖
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๗
แม่ชีมนัสนันท์ โนนสมบัติ

๘/๑๑/๒๕๓๒
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๘
อุบาสิกาสุภัค จันทนะชาติ

๒๑/๙/๒๕๑๐
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๒๙
อุบาสิกากัญญาวีร์ ใจสุข

๒๗/๑/๒๕๐๓
วัดนาหลวง นาหลวง  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายอภิชาติ อนุรักษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผมพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงธันชนก ทวีจันทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงนันทิชา แก้วกำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงปณฑิตา วงษ์เพ็ชร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงปลันธ์ ฝอยทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กหญิงรัตนาพร แก้วชนะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กหญิงศุภิสรา บุญกอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายสุรพัศ มีแยบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กหญิงยวิษฐา เพียกกลาง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงสุชาดา ปญญาวิเศษ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงชญาภา บูรณเทศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายกฤษฎา วงษ์แก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กชายคิมหันต์ ภูวงดาษ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงณิชากร ปราบพาล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คำหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กชายอนวัทย์ ปกกังพลัง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กชายนันทวัฒน์ สวัสดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

บานเย็น
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมีใต้

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายณัฐพภัทร บุญปาน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วกำ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายทรัพย์มีชัย ไตรเลิศ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายธนวัฒน์ คำสว่าง

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายยุทธพิชัย แก้วเครือศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงอรทัย ทองทิพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายรังศิมัลน์ คันธรินทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงศิริภา พิมพ์วงศ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

เครางาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงสาธิตา เทพพิทักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ผมพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กชายภูมิพัฒน์ เฉียบแหลม

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายณัฐพล แสนปากดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผมอุต

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงฐิตินันท์ พนมรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายวีระภัทร พรมเนตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงไพริน ชาญสมร

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายธนกฤต โพธิราช

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายสุรชัช คุณประเสริฐ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ขาวมะเริง

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายอัษฎาวุฒิ บุญมาก

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงศิริพร บัวขัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงจิรภัทร์ โพนทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสาวแห่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายสิทธิชัย เพียหอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กหญิงมติกาญจน์ ต้องกระโทก

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงแววดาว ชาวดร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ปาลำดวน  

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายธานุวัฒน์ กุลโคตร

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายวีรภัทร บุญโสม

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงรัชนีกร สกุณา

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายสุวิจักษณ์ เดชน้อย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายฉันทพล ผิวงาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายธนาทิป สิงห์วงษ์

๑๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายธีรเดช ฉิมลี

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายวัชรกร แพงน้อย

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายวายุ บุญศักดิ

์

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายภูวดล แพงน้อย

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายปภังกร ผิวคำ

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายวรพล สุทธิแพทย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงสุจิรา ไชยศรีดา

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ผิวสว่าง

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงมีนาพร โพธิหล้า

์

๒๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ ทุมบุญ

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายสุภวิชญ์ บุตรโชติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายศุภกร จันทะบาล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายสรยุทธ จันทะบาล

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงวณิชา นิลกลม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๘
นายอาคม สีพิมสอ

๑๙/๑๐/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง โพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงศุภิสรา ศรีจันทร์แก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา นิลแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงธนัญญา สมสาย

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงวาทินี สุระชล

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงทัศนันท์ มุงคุณ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงปยาอร ด่านคำ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายเจษฎากรณ์ ดวงศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พุฒขาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายวงศ์วีระ ดวงมาลา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายอัษฎากร เขียวน้อย

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายจิรวัฒน์ ตุ้ยกุลนา

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายพีรเดช บุตรศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ โพธิศรีวิไล

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงสุภาวดี มีลา

๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กชายกรวิวัฒน์ พลกล้า

๒๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กชายเกียรติภูมิ ยันต์ศรี

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อินภูมี

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายวรวิทย์ พันธ์โภคา

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงภาวนา ใหม่วงษ์

๒๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธรรมเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงฐิตาภา เชือทอง

้

๒๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปนน้อย

๒๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงจันจิรา แวงน้อย

๒๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วันทนียวิหาร  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๒
นางสาวสุภัสรา ศรีกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กหญิงชริณรัตน์ หลีวงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุตรเนียม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็ก วิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายจักรี พงศ์ศุภกิจ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายชนรรฐพงศ์ ชินวิระพันธุ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายชีวัธนัย สร้อยตา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายธราเทพ พลทะมัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายธีรภัทร วรรณวงค์กา

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ พลพิทักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กหญิงคุณากร มีลา

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงญาดา ตรีโยธา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงยุภารัตน์ มีบุญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงเวธนี อินสา

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กชายบุญยวีร์ จอมจิตร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กชายประภัตร์ ปสสามี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กชายธันวา มณีจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงกมลชนก หงส์ทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงเพชรพลอย สระทองขอ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงจรรยา บึงลอย

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนารายณ์ ไวกูลฐาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายภัทรชัย บุญกระจ่าง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กชายรัฐภูมิ ปราบพาล

๒๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายอมรเทพ แสงไชยวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายพงษ์ภมร ธนูพงษ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงวาสนา สามุงคุณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงโสภิตรศรี แจ่มศรี

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงชนาภา แก่นดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงปวีณา อรรควงษ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงภัสราภา ชัยสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายฉัตพล แก่นจันทร์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายกิตติวัฒน์ ชาวดร

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงบุษกร ไตรสิงห์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงนันธิดา ชาวดร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพิมพ์พินันท์ กุลสอนนาน

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กชายสิทธิพล สีกุลนาวา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงพรฤทัย ไชยสวัสดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงสราญลี ศรีสมศักดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงภัทราวดี ไม้แก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงเบญญาภา วัฒนะเสวี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ อาสนานิ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กชายธนากรณ์ มีลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายธีรภัทร พลยามา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายภัทรทร สีด้วง

๑๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายสรวิศ ราชบัญดิษฐ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายกษิด์เดช ปราบพาล

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงภัทรมน ชาติพรต

๐๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงมุกดา ยาหัต

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กหญิงอารียา จามะตุลี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายมนพร ทองเหลา

๑๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สังข์วงศ์

๓๐/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายมนัสวี ลุนศักดิ

์

๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงสายสมร นาดี

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงจิราวรรณ ชาวดร ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงพรทิพา บุญเลิศ ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงอนินทิตา ภิรมรืน

่

๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงอาริสา ชีกว้าง

๒๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงชัญญานุช แสงมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงรัตนา แวงแก้ว

๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๗๙
เด็กชายนาวา อรรควงษ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายธีรภัทร มีลา

๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ทองกำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงลลิตา คะดุลย์

๑๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายธรรมโรจน์ ขจรเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายธนากร อรรควงษ์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงศุภสิริ น้อยนาง

๒๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงสำราญ พรมสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงคัทลียา หอมสมบัติ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายอนุรักษ์ นามวงษา

๒๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายพิสิษฐ์ เขือนขันธ์

่

๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สังฆคณาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงจิรัชญา วงษาหาร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงณัฐฐาพร กิงสาหัส

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงสุมินตรา จำปาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงณัฎฐธิดา คูณเดช

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๔
นางสาววาสนา กลางโยธี

๐๖/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๕
นางสาวกฤษณา กันหาเรียง

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๖
นางสาวชลธิชา สิงหทองบุญ

๑๗/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงพิมพ์ผกา ผาทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงนิดานุช บุญฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ตันภูมี

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงนภัสสร ตันภูมี

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงนงนุช อินทร์สงเคราะห์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงเอมิกา สมคะเณย์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๓
นางสาวองุ่น ศรีรักษา

๐๓/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๔
นางสาวกรรณิกา จันทรมณี

๐๔/๐๙/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๕
นางสาวพรทิพย์ สีหาบุตร

๑๓/๐๕/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๖
นายประเวทย์ จันทร์ลี

๐๒/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๗
นางสาวพัชรี สงสาร

๐๗/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๘
นางสาววนิดา ไชยทักษิณ

๒๐/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนำปู โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายณัฐวีร์ พรมพิทักษ์

๑๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายธนาดล หนูพวก

๒๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายปยวัฒน์ มุลทา ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายเสกสรร หวดไชย

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายธีรภัทร ถินก้อง

่

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงนิศามณี พันธะมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงศุภิชญ์ ขนุนทอง

๑๗/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เคารพ

๒๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัส นราวงษ์

๒๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงสุนิตา ชัยภูมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิพะพร ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายนวพล คันที ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายนาคี ทำนุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายปราเมศร์ ขนุนทอง

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายปยะดล บุญเหลือ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายพชรเกียรติ ยศอัน

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายวุฒิชัย เถาว์ทอง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายศักรินทร์ ลาฤทธิ

์

๑๖/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงฐิติวรดา ฝายสีงาม

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงณัฐญาณี พิมพาแสง

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงพิจิตรา ขนุนทอง

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงรันรดา เลิศลิว

้

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๑
นายนาวา หยวกกุล

๑๒/๑๐/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๒
นายสมชาย จันทวงษา

๓/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๓
นางพิมพ์วลี อาวรณ์

๑๒/๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๔
นางเพ็ญนภา จันทวงษา

๒๘/๒/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๕
นางเสาวภากุล จันทร์ทิพย์ ๑/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านโสมเยียมโนนพัฒนา

่

โคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงชญาดา ศิลารัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๗
นางสาวกาญธิดา ผุยบัวค้อ

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๘
นายธนวัติ โพธิหล่าม

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายอัยการ ศรีสร้อยพร้าว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายศิวกร คงวันดี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญประเสริฐ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายอภิรักษ์ พัลละทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายวีระพงษ์ สมบุตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กชายพงศธร หาดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กชายโชติชนะชัย ศรีพระบุ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายสุทธิภัทร วงเวียนครู

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายอดิศร สิงห์สาธร

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงชุติมา ศรีสร้อยพร้าว

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงวรนุช ต้นปาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา แก้วดวงดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีสร้อยพร้าว

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงบงกช ไชยมาศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงอารียา ไชยม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กหญิงญดาวรรณ ขันติคำ

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กหญิงภิรดา ศรีสร้อยพร้าว

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายภานุวัฒน์ สุดา

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายศราวุฒิ เข็มงามดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายปฎิธาร ยศธิพานา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงศุภกิจ พาดี

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๐ เด็กชายประพันธ์ศักดิ

์

เลือนกระโทก

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายวิทยา ประมวล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหงษาวดี ธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๒
นายธีระภัทร เครือสุวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๓
นางสาวจริยาพร ราชาทรัพย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๔
นายณัฐวุฒิ ชาวพงษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๕
นายเจษฎา ศรีศักดิดี

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๖
นายณัฐวัฒน์ เวียงสงค์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๗
นายทัตพล สามหาดไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๘
นางสาวจิราภา นาควงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๖๙
นางสาวนงนุช บุตรโสม

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๐
นางสาวเจษฎาพร ศรีมานอก

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๑
นางสาวธดากรณ์ เชือมแก้ว

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วแสงใส

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงพรพรรณ รอดขันเมือง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายวีระวัฒน์ เพียรอุดม

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายเอกพจน์ อำนาจเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงสุพัตรา ทุ่งฤทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงนารี รักษาบุญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงมัลลิกา เชือมแก้ว

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงจุพารัตน์ ลึกซึง

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงพรชิตา มหาโยธธี

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายภูชิต นึกชอบ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จีระดิษฐ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงปยะนัฐ พันธจินดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงนำฝน ดีดวงพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงสุพัตรา ตราพล

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงปนัดดา ศรีภูวงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ นพนาคพะเนาว์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายอภิวัฒน์ นรินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายธิติ โพธิผล

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงตรีวิภา ภาษาเวส

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงพรพิลัย ฉันทะดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงพัชริดา บุตรศรีภูมิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ เข็มขาว

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงนันท์นภัส พิลาตัน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายเพชรรัตน์ โพธิชาเนตร

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายภาณุพงศ์ โพธิผล

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายสกร วรชินา

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายประกฤษฎิ

์

น้อยไทย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายนวมินทร์ เลิศศรีเพ็ชร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายวิชัย ทูลมี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายสหวัสส์ บุญทะลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงสุภาวิตา ช่อจันทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงวีระวรรณ โสภาบุตร

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงปาณิสรา พิมพาศรี

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงธัญรดา พานเมือง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงกชพร ดวงจันทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงสิรินภา ขันโมลี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงนริศรา ศรีสุนทร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงวรัญญดา มหาโยธี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ สุวรรณชัยรบ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงคันธมาทน์ มุงธิราช

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ประทุมพงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

วัดมัชฌิมบุรี มัชฌิมบุรี  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๔
นายกรวิท ภูมิเพ็ง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

รักษาพล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายกิตติธัช แสนหล้า

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายสุจิตรา บุญสุนทร

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กชายชานนท์ ภิรมย์เลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายพาณิชกรณ์ บุญญะลาศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ตุละพิพาก

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายณัฐพนธ์ พละลิง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงศิวกานต์ พรมโสภา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีวงษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงปุณยาพร โพชราช

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงเนตรดาว รักญาติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๖
เด็กหญิงชนิดา กิจไธสง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๗
เด็กหญิงชลธิชา รักสงวนศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงศิริญญา อุตรา

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วกอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายอัครพล จันทะโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายพรชิต ขันดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายพีระพัฒน์ พรมโสภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายเจษฎา ปดถาระโร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายธนพนธ์ กลมเกลียว

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายเจริญชัย อุทัยรัตน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายฉัตรกมล สิงห์เสนา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายธวิพัฒน์ ไกรยะโส

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายจิระพงษ์ นนตะขาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายธีรภัทร ผิวดำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวิวัฒน์ แก้วมาเคน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายภานุวัฒน์ แสนหล้า

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงวรัญญา แสนสิทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงไพลิน สัมพันธะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๔
เด็กหญิงรุ่งฤดี บุญสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๕
เด็กหญิงภัสรา นามหงษา

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๖
เด็กหญิงสุจิตรา พรมแว่น

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายพงศกร พรมโสภา

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๘
เด็กหญิงพันณิตา สุทธิวรรณา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุครีพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายพรหมพิราม พรมโคตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายสายชล พันธสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กหญิงสุจิตรา พันธสาร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายอธิพงษ์ โพธิชาเนตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายพัสกร ทองรักษา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายภัทรธิดา ดวงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายไพโรจน์ จิตรจำนงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ ศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๗
นางสาวภัทรากร นันที

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยัง

้

ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๘
นายศุภโชค ทูลธรรม

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๕๙
นายสุรบดี แสงใส

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๐
นายภูวฤทธิ

์

อักคะฮาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๑
นายอภิวัฒน์ ไม่เศร้า

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๒
นายชัชพงศ์ ศรีทน

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๓
นายวรยศ ภัยดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๔
นายศักดิดา

์

จันทิพย์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๕
นายนฤเบศร์ รูปสูง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๖
นายอมรชัย โพธิสาร

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๗
นายอนุภพ จันทร์คำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๘
นายณัฐพงษ์ พงษ์โก

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๖๙
นายธีรเดช สุขทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๐
นายมานพ เติมสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๑
นายพงษ์ศักดิ

์

พรมสีจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๒
นายกฤษอรุณ ชมชัยรัตน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๓
นายสหรัฐ จันทจร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๔
นายนนท์ธวัช ธานีกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๕
นายทักษิณ พูนสวัสดิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๖
นายนรภัทร อำไพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๗
นายจันทร์ดี มาเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๘
นายปญญากร เหรียญทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๗๙
นายศักดิศรณ์

์

สีบ้านดู่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๐
นายวีระชัย คงวรรณ์ดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๑
นางสาวณัฐชา ทองโคตร

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๒
นางสาวจุฬารัตน์ พลอาสา

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๓
นางสาวนิศาเนตร วิเศษการ

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๔
นางสาวนันทิยา โม้ทองศรี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๕
นางสาวสิริทรา เจตบุตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๖
นางสาวอภิญญา อ่อนโพธา

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๗
นางสาวปณิตา มาตย์นอก

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๘
นางสาวฎาลิกา เสมาวัตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๘๙
นางสาวปนไพร พลบัวไข

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๐
นางสาวสุกัญญา ไชยมาสุข

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๑
นางสาวสโรชา นนทะปญญา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๒
นางสาวบุลภรณ์ หงอกขาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๓
นางสาวรสสุคนธ์ รางศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๔
นางสาววิชชุดา ชมชัยรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๕
นางสาวธาริณี แก้วพวง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๖
นางสาวปณิดา สรหนูน้อย

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๗
นางสาวสาธิตา สุราราช

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๘
นางสาวรุจิรา ศรีแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๖๙๙
นางสาวกัญญา พลหาญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๐
นางสาวธัญญาเรศ สีภูมิชน

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๑
นางสาวณิชากร วาระพิลา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๒
นางสาวศศิธร ศรีสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๓
นางสาวณิชากร เขจรสัตย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๔
นางสาวปนัดดา ภูศรีฤทธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔๙ / ๙๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๕
นางสาวทัศนีย์ จันทร์อัมพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๖
นางสาวปริศนา หาระมาร

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสิตานัน สุวรรณ์ดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยคำจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงอังคณา มโนรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายนัฐวุธ พฤฒามาตย์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายสุภรัตน์ ทูลธรรม

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายวีระพงษ์ ตะระชู

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายสถิตชัย มโนศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายพันธกานต์ พลหาญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บำรุงสานต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายอรรถพร ชมภูทิพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายอรรถพร มารศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายสิงหราช สมศรีงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายศราวุธ นิลดำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุวรรณพล

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงนัชชา ศรีพวง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงสุทธิดา ปุยพล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงอนันต์ดา เหล่าเงิน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงเกวลิน คำเรียบ

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงสุนิตา ทับทิมไทย

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงจุฑาพิพท์ คำพลงาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงอทิตยา สายวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๘
เด็กชายจันทร์ศุภะ โสพล

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงปนัดดา ทับโผก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงชัญญานุช แปรเพ็ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ศรีทรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๑
นายวีรพล อุ่นแสง

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๒
นางสาวเนทิตา ชาประดิษฐ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๓
นางสาวศิริยากร บุญพา

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๔
นางสาวพรทิพย์ ภูรุ่ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๕
นางสาวอาฐิติญา มณีโชติ

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๖
นางสาวจริยา พันแสน

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๗
นางสาววรนุช ตุละพิพาก

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๘
นางสาวอภิญญา สีเทา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๓๙
นางสาวจงหทัย บุญเพียร

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๐ / ๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๐
นางสาวภาคภูมิ ลาไป

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๑
นางสาวศศิวิมล เปทา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๒
นางสาววธัญญา คำต้น

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๓
นายจีรพัฒน์ ตุละพิพาก

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๔
นายพงศกร ผิวผ่อง

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๕
นายภูวรินทร์ พรมโคตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๖
นางสาวนิภาพร อังคพนมไพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๗
นางสาวณัฐธิดา สุทธิวรรณา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๘
นางสาวทิพวรรณ บุญประเสริฐ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๔๙
นางสาวกนกวรรณ สงวนนาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวณัณฐมณี เล่ห์มนตรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๑
นางสาวศิริพรรณวิภา

พันสาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๒
นางสาววาสินี บุญโนรัตน์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๓
นางสาวคุณํญญา นูนาเหนือ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๔
นางสาววรรณษา แก้วมาตย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๕
นางสาวสุกัญญา ทิพย์ปญญา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๖
นางสาวปยะพร วงค์ตัง

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กชายอภิวัฒน์ รักภักดี

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๘
นางสาวจิราพร โยธาสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๕๙
นางสาวพรชิตา ลำลือ

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๐
นางสาวชลธิชา คำเลิศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๑
นางสาวณิชนันทน์ นันทะจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๒
นางสาวพรหมพร สว่างวงค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๓
นางสาวฐิติพร อ้อมนอก

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๔
นางสาวสุมิตา พวงรักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๕
นางสาวสาริณี โบราณกุล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๖
นางสาวพัชราภรณ์ เสมียนชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๗
นางสาวรัตนวดี วิเศษทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๘
นางสาวขวัญชีวัน นิลแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๖๙
นางสาวกนกพร มักทองหลาง

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุจิพร งานสำเริง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๑
นายพงศธร วัฒนา

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๒
นายธีรภัทร์ ผิวงาม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๓
นายอภิสิทธิ

์

แก้วมะณี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๔
นางสาวศิริลักษณ์ เดือนจันทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญสิทธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๖
นายภูภักดิ

์

ก้องเวหา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๗
นายภัสกร วังคะฮาด

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๘
นางสาวนันทชพร กวยตะคุ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๗๙
นางสาวนวลฉวี ปญญาหลง

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๐
นางสาวประภัสสร ธรรมเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงพรพิมล หันระหาร

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๒
นางสาวแพรวดี แสงจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๓
นางสาววรรัตน์ พรมศร

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๔
นางสาวชลธิชา ต้นเกตุ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๕
นางสาวกันต์กนิษฐ์ โคกสถาน

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๖
นางสาววราภรณ์ ศรีครซ้าย

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๗
นางสาวรัตติกานต์ คำวันดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายวัชธิพงศ์ ทับชา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายอานัส สายพุดซา

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สีทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงเกษวรินทร์ มีผล

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงณิชา ชาติหาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงศศิมล

บุญกาญจน์วนิชา ๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงแคทรียา สุริยะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงจิราภา สัตย์ศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงธนพร ศรีชัยโยรักษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กหญิงวรินทร วระคำ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สีมาตย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงสุนิสา สมณะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงวิภาดา แก้วงามศรี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงณัฐชยา รอดขันเมือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายอนิวัตติ

์

ปุริมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายภัครพล หาชัย

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายกิตติพศ พัฒนแสง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายเอกรัตน์ หาดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายฐิติ แสนปญญา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงบุริญธิดา ศาลาคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงนิตยา เหล่าวาณิชย์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงพันธิตา แง่ไชย

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงภัคพร สีทวนฐาน

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงเกษรา ปรางค์มณี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา ทองบัว

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงอารยา ทองบัว

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กชายศิวพงษ์ สมบูรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กชายสุพพัต ฤทธิมหา

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายสุรจิตร จันทะเกียด

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายชัยวัฒน์ พุ่มทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กหญิงจิราภา ศรีสร้อยพร้าว

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา สุขไพศาล

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงณหทัย ศรีริ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงปวิตรา สุระชนม์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงวริศรา พุทธิ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงณัฐชา ทองแสน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงสุธิชา สิมงาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงรปภัสร์ รัตนโกเมศ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงเมย์ฑิตา สาวะโห

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงปนสุดา สุเวียงถา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงนิภาพร แพงสนาม

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายทักษิณ พาดี

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายพิพัฒพงศ์ นครคำสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กชายพลธร วรยศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายภูพิพัฒน์ คนทน

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กชายศราวุฒิ อินทนู

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงพรรณกร หาญณรงค์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงสุทธภา ใชยรถ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายชยุตพงศ์ ตองอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายศักรินทร์ เสมามิง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายสมศักดิ

์

ภูมิใจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายวัชรพล โสภาอุทก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายฤทธิพร สิงหะราช

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงวรนิษฐา พัฒนา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงพิชชา จันทรสา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงวิภาดา อย่างสวย

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงศิรินภา มีกุศล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๓ / ๙๘

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงวิภาวี บุญศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุปชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงเนตรชนก บำรุงเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงเนตรนภา ศรีชัยมูล

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงวันใส บางสา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงกชกร นาสุริวงษ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงสลินทิพย์ เทพเสนา

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงนริสรา ชำนาญดล

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงภาพิมล จันทร์สี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงปยรัตน์ พวงจำป

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงโชติกา ผลพัฒนา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงวรุฬภรณ์ ใจเมือง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายขจิต ขอพืชกลาง

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายนำเพชร หนูเข็ม

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรยศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงอริสา จันทร์ประเทือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงรวิสรา พาลี

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงมุทิตา ราญไทยสงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงณิชามาศ คำเรือน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงอาริษา เทียมสี

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงธิติยาพร จันทรสิงหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงชุตินันต์ ลีโพนทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงธนัญญา ศิลาโคตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กหญิงจีราวัลย์ สีลา

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงวิชุดา แข็งแรง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงปนิดา สุระมรรคา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๑
นางสาวจิราภรณ์ รักษาเมือง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงดวงใจ ทุมพุฒทา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ ดีขัน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงวราภรณ์ สุระชน

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงกีรติกา โคตรมูล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ บอกบุญ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงธารารัตน์ กองธรรม

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงศศิวิมล กับบุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงศลิตา พันธ์จันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๔ / ๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงวิภารัตน์ อินทวิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พงษ์ไทย

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงจิราพร ใจสอาด

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงอัญชิสา สิงหาธร

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงกนกนารา ศรีปญญา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงศิรินภา เส็งนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กหญิงเนตรปรียา บุญบุตตะ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี เทียงกินนารี

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายอรรถวุฒิ จันทะขิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายศุภกิจ ชัยนิคม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายภัทรพล ธรรมรักษา

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายวันชนะ สุริวงศ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ลำนานใส

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายศิลากร จูมพลหล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายนัทธกานต์ พันอินากุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายภูรินท์ ยศยิง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงกีรติกร หมทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงนำทิพย์ จันทร์อัมพร

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงพัชรินทร์ ดิษฐเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงอนุตา สิงห์สาธร

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงอพินญา ไชยบุบผา

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๑ เด็กหญิงพิมพ์นิภาพร โสวันนี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงขวัญทิวา สุขศาลา

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงพัชราภา ขุนน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงอริศรา ทองทศ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงสุมิตา สารธิยากุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ สำเภาเงิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงปยะธิดา เชือกลางใหญ่

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงดวงพร วงษ์อนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงจารุพักตร์ หาญณรงค์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ฉัฐประภา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงอภิษฎา พรหมวิเศษ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายวรพัทธิ

์

ทองเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายนัฐดนัย พรหมแสงใส

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายวริทธิกร ทุนทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายเจษฎาพร ไกยราช

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงพิศตะวัน ไชยแสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงสุชัญญา นวลมณี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ภูมิเพ็ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กหญิงวริษา มลจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สุทธิวรรณา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงธารธิรา สมแพน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงฐิชานันท์ ภักดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กหญิงดุจดาว ดวงบุบผา

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงอารยา แสนโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงพันณิตา สุทธิวรรณา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงณัชชา กินรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงมณีนาคา พันธนะบูรณ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงอัญชลี ช่างทาพินธ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงหทัยชนก ไชยสิงห์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงชลิตา อ่วมกุล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กชายเจตริน เศษเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กชายปรีดิพัทธิ

์

กาลวิบูลย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายนวมินทร์ ไชยคลัง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กชายขจรเกียรติ ครองยุทธ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายปราโมทย์ เถรักษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บรรณารักษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงนิชานันท์ พึมชัย

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กหญิงอรณี ผิวพรรณ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงดวงกมล อินทร์ปญญา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวีร์สุดา ไชยปญหา

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงประภัสสร โหระสิงห์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงกรนิภา สิงหาพันธุ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายศราวุธ มณฑล

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายฐิติวุฒิ ต้นทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายกิตติภณ โพธินางรอง

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายฐิติกร ยศธิพานา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

ครองยุทธ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงพรพิมนต์ ภัยรงับ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงจรรยาวดี แก่นจักร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงสุณิสา จำปาดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงวิลาสินี ปญญาใส

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุผาวัน

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงชนิกานต์ นรินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงอนันตญา ชาหนองอ้อ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายปฏิภัทร สีดารักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายธนบดี แสนแก้ว

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กชายธนาวิทย์ เหลาพรหม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กชายธนรัตน์ สำหรับสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายธนพล พลนิโคตร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงธัญสุดา โชคดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงปาณิสรา เพชรศิลป

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงปาริชาด กล้าหาญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงมุฑิตา สาขาโมละ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงลลิตพรรณ บุญธรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงวัตถาภรณ์ บุลม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กหญิงภาวิณี สิงห์สาธร

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กหญิงจิราภัทร สุขจิต

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงปภาวดี ศรีปญญา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงปรียาณัฐ ชัยชนะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงพรมณี ลาลด

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กชายทินกฤต อบมะรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายศุพภศานส์ ดวงศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีสุนาครัว

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กชายธนกร น้อยบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงประภัสสรณ์ พละกุล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงจีระนันท์ คุณทะนัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงชนกเนตร แสนสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงศศธร สิงห์หอม

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายชิษณุษพงศ์ หาญธงชัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายเอกพัชร เอียวซิโป

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายบัณฑิต อินทะสร้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายเจษฎา มหาโยธี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณัชชา มีกุศล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายกฤตบุญ มิควัตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงศิณิทา ผ่องใส

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงรักษ์วดี ยอดสวาท

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงอภิวรรณ หาญณรงค์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงเนตรดาว อนุสี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงพรนภา ญาติกระจาย

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายณัฐธนันท์ แก้วดวงดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายวายุ แดนแก้วมูล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายศักรินทร์ ดีโสม

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายกฤษณพงษ์ ศรีพระบุ

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายอุรวีร์ ไชยวรรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงขวัญฤดี ทองเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงนนทกานต์ เผือนสุริยา

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงโสภิดา เปาปาเถือน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงณัฎฐนิชา นันทานี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงอรณิชา ศรีจันทร์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงรัชฎากร เนตรประกอบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงรุธิรา แก้วอาษา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงศศิตา อินทะแสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงชมพูนุท แก้ววิเชียร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายบุณยกร ผาริโน

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงอังคณา ทรวยสุวรรณ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองหานวิทยา ศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๗
นายวรากร ชมภูนาด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๘
นายอัศวิน พึงปรางค์

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๐๙
นางสาวฤทัยธาร สิงห์พิลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายอนิก ใต้ชมภู

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายนนทกร บุติมุลตรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายณัฐดนัย เหล่าบง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายผยองชัย โพธิชาเนตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ใต้ชมภู

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายพีรวิชญ์ ทีเหลา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงสโรชา วิชัยวงษ์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาฮัง สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายนนท์ธวัช ศรีมุกดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงขนิษฐา พิมแพงรัก

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงนิลาวรรณ ลือชาคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงกาญจนา ชาอามาตย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงมุทิตา วารีกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายกิตติภัฏ จันขัน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงชนันพร พิมประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายทกษฎา พลเส็น

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอบง สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายธีรวัฒน์ สีดารักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายอลงกรณ์ พูดดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงประติภา สุขศาลา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยวิเชียร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงรุจิษยา สิงห์สาธร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว สระมณี  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายศุภเชฎฐ์ ผลปราชญ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายบวร ภูมิศรีแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายจิตติพัฒน์ นาแสวง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายภูวเดช ณ มหไชย

๐๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายอัครพล กุบแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายกิตติพงษ์ อุดม

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายอภิรักษ์ สมจิตพิจารณ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายทัศภูมิ เกียวพิมาย

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายรัฐภูมิ โฮมจูมจัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กชายจิรโชติ จันทร์หอม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายอนุกูล คำพิมาน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายปาราเมศ พลเชียงดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิศรีแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายทัศนะ ปอมมารดร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายธราธร เอ้นแคน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงสาริศา แสนสุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสุนาครัว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงณัฐฎนิชา พงษ์ประสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงสุพิตรา สาดี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงมุธิตา แสนทิพพายัพย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงชลธิชา กาฬสินธุ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงรัตนา นามวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา ราชสิงห์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงกิตติวรา ลิเขาสูง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงโสภิตนภา จันทะสี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงปยนุช ปดตะเคสา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงสุริสา สุโภณะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงอังคณา แสนสูง

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงมัจรินทร์ สนคณาวงศ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงประนัสดา ยศธิพานา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พันธุ์ภักดีนุพงษ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงนรินรัตน์ หมืนศรีภูมิ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงปยฉัตร หัสเดชะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงจิระภา โชติจำรัส

๐๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงนำทิพย์ รัตนประวะ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงอุมากร สิทธิพรหม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงธนัชชา สมนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงพิยดา สีกวด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงชุติมา สอนไตรแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายจินณวัตร บัวประเสริฐ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายธีรภัทร เต็มตาวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายไกรวิชญ์ รัตนเพชร

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายมงคล อินทร์ถา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายธนภัทร ใจกว้าง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายอภิวัฒน์ ดัดถุยาวัตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สารทะนิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายสวพล พิมพ์ทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์แชม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายพุทธินันท์ วันโน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายเจษฎา จันดาดาล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายจักรแก้ว นามหินลาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายปฎิภาณ สุทธิบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงจันทิมา อินทะสอน

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงรุจิษยา สำคัญควร

๑๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงจารุวรรณ บรรเทาทุกข์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงนาตาลี โลมาสา

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงพรทิพย์ กอนเก่า

๐๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โพธิไพศาล

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงรัตวัน สีผาการี

๒๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงพรรณิภา ภูแสนศรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๐ / ๙๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอุษาสวรรค์ ราชโหดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิศรี

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงสุชาวดี มังกรไฟ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงวราพร สมบัติกำไร

๑๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย บึงจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงวนิดา ธาตุทำเล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงพรชิตา อุ่นดวง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพิยดา นามหินลาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงญาดา พูลสมบัติ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงปาริตา พลเสนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงศุภานัน จันดาดาล

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงรุ่งนภา วรรณสิม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงสุธาสินี ถึงปดชา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงนนท์ธิดา กำนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ ละโป

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายศุภกฤต จ่าสูงเนิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายสุทธิเกียรติ คณาโรจน์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พากุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงปนมณี คำล้วน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายภูพิพัฒน์ สุทธิบุญ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายทศพล มูลสาร

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายชุติกาญน์ จ่าสูงเนิน

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงพิยดา โคตรหัสดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเย็น สระแก้ว  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กชายเสกสรร อินภูวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงณัฐริกา แวงวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ ทิวาพัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายธีรภัทร์ ดีนันทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายธีระพงษ์ แวงวงษ์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายเหนือชาย ทีปะนิก

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงณีรนุช จันทะสรี

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรหัสดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายไกรสร จันภิมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายจักรรินทร์ นนทะศรี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายอนุชิต ใจเพชร

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายชาญณรงค์ เจริญสุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๑ / ๙๘
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อด ๔๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายธีรนัย ศรีพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายชาญชัย แก้วรอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงอภิญญา ดุลยลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงอภิชญา โสภณนี

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงสิริราชย์ จันลาวงศ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงปาริชาต คงแถลง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กหญิงพรธิตา ทาทอง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงณัฎฐนิชา พิลึก

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงอภิภาดา สุทธิบูรณ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กชายวงศกร ศรีไพศาล

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กชายปฎิภาณ สีเมฆ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ไพเรืองสา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนธาตุดอนตูม สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๘
นางเตือนใจ สมบูรณ์พร้อม

๐๑/๐๗/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๓๙
นางวารณี ทิวาพัฒน์

๒๔/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๐
นางบุญชู สุเมผา

๒๕/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๑
นางสาวจำป สุวรรณเขต

๒๑/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๒
นางนุชจรินทร์ ดอกศร

๒๙/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๓
นายประสิทธิ

์

คำกิง

่

๐๖/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๔
นางจิตชยา ชนะกาลี

๒๐/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๕
นางสาวอรอุมา ร่วมจิต

๐๔/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีโคตร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายธีรภัทร แสงโยธา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายวิธวินท์ อามาตย์มุลตรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายโชคอนันต์ ไชยสิทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

สาริวงษ์ษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงชืนนภา

่

ศรีพรมมา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กหญิงพรชิตา ฤกษ์ดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กหญิงศศิประภา เหลือหลาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กหญิงวันวิสา ศรีสุข

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ วันทาวงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงธัญชนก ตรีเมืองปก

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายธงชัย ปะสาวะโท

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายธนวัฒน์ พึงเย็น

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายธันวา โสมสิง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงณัฐวดี นาคม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงวิราสิณี หงษ์ทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ กาญจนารี

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สาริวงษ์ษา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายสุรชัย แสงกล้า

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายอนันทโชค บุดดีสุวรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยา สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายจักรกฤษ สาระคำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายกิตติพศ อินภูวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงพรสุดา สิทธิอ้น

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงพิศนันท์ แสวงศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา คำล้วน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงนภาพร สอนเสนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กหญิงพิมพ์อร ไชยชม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงอรปรียา เรืองเนตร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายธีรศักดิ

์

ภักดีสุจริต
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายธนภูมิ ดงใจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายธนาชัย ชัยประปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายธวัชชัย ชัยประปา

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายพลกฤต คำด่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กหญิงธัญรดา วงศ์ศรีแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงเข็มจิรา ใจกว้าง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงจินตนา ลอยนอก

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายภานุเดช รักษาเงิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงภัทรภร อังคะพนมไพร

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กชายประกอบชัย อินสาทร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กชายปยะวัช อังคพนมไพร

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กชายจัตวา เครือชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงชนัญชิตา ศรีไพศาล

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กชายนวพนธ์ เฮงทองเลิศ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหันน้อย สันติวนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กชายศักดิดา

์

จันทะภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายภาคภูมิ พูลพุทธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์หอม

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายฆเณศ เหียมหาญ

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายณัชพล ทองอ่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กชายธีรภัทร สาครเจริญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

โกศลยืน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์เสนา

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายอดิเทพ ผันผ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายศรัญู บัวศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายนพรัตน์ ทองมหา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายกฤติพงษ์ ใจดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ปดตาธะสา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายปยะ โตจิต

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายราชันย์ คนไว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงภารดี หลักคำ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงพลอยไพริน พุทธิรักษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงศิริประภา จันทร์นวล

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๗
นายจิรวัฒน์ ปดถาวะโร

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๘
นายปกรณ์ โพธิศรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๐๙
นางสาวอาริยา สาโรจน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๐
นางสาวสุทธิดา มูลสุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๑
นางสาวอาทิตยา แร่มี

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๒
นางสาวจารวี ตะโคดม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๓
นายศรัญยู สุโพคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๔
นายอภิชาต โกศลยืน

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเลาขวัญ

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ชาญฉลาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายพีรพัฒน์ เสน่ห์ดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายอโนชา ขันธวิชัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายจักรพล คนไว

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงอรอุมา ผันผ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ บุญอภัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงเสาวคนธ์ บุญถาวร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงอารดา สีอินเหง้า

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงกัลย์ติมา วงษ์นุรักษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กหญิงอริศรา ขานเพราะ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ สีสอนดี

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงชญาดา มีกุศล

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงภัทรธิดา อินทสร้อย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงกฤษณา บุญซ้อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กชายจักรกฤษ ถมปด

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน หงษาวดี  

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายสรานุวัฒน์ ดีทีสุด

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงแพรวทอง แก้วปทุม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายภูพาน แก้วปทุม

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายกฤษกร สีสอนดี

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายธิษเรษณ์ สงวนนาม

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายธนวัฒน์ นามทวย

๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กชายเลิศฤทัย สีเหลือง

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายธนพนธ์ พรมสอน

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายจิรกิตติ

์

สุขเกษม
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กชายนันทวัฒน์ พรมโสภา

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ นากลางดอก

๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กชายเพชรายุธ สังเสวี

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กชายลัทธพล เทพาโส

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายศักรินทร์ สีนวน

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายธนโชติ เขียวสระคู

๒๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงสุวรี เรียบร้อย

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงสุชานาฎ ผันผ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงฉัตรกมล ศิริธร

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงวรัชยา สงวนนาม

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงศินินตรา อย่างสวย

๒๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพังงู โพธิชัย

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายดาราพงษ์ จันนี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๓
เด็กหญิงสิรินทรา บำรุงไทย

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดี ศรีบุญเรือง  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๔
เด็กหญิงธิติยา ผดุงธรรม

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง ศรีสุวรรณ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายกันตวิชญ์ โภคาพานิชย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงปริยาภัทร ปดถาวะโร

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงศรัญยา ศรีทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงพิชญาภา สีดารักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงชลธิชา รินเพ็ง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายฐานพัฒน์ พลวาป

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเรืองชัย ศิริมงคลชัย  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงปทมวรรณ ปดทุม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายอิสราพงศ์ พรหมภักดี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายธนกฤต สิงหเสนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายธนโชติ จันทรเสนา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายพันธกรณ์ มาลัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายพันธกานต์ มาลัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายรัชตะ งามดี

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงปนแก้ว อาจบำรุง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงแพรทอง พันสาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ ศรีสร้อยพร้าว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงวันธิดา แสงสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงสุทธิดา จันทรเสนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิสังข์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังซ่อน สว่างโพนตาล  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายกิตติพงษ์ แสวงสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายชนินทร์ ขัดทรายขาว

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายจิตติพงษ์ อำนาจเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายธนโชติ แห่หล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายธนชิต แห่หล้า

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ พันพินิจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงประติภา นามทวย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือเนตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงผกาพร กัญญาเถือน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงจิราพร พันพินิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงชุตินันท์ ศรีโชค

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงกัลยา ไทยวีวรรณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

สองเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงณิชนันทร์ ขันแสน

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

สว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๘
นายทิวานนท์ ภูพานใหญ่

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๘๙
นายกฤษฎา แดนกาไสย

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๐
นายนันทวุฒิ โทไธสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๑
นายพงศกร ตรีอินทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๒
นายธนายุทธ น้อยเสนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๓
นายชาญณรินทร์ แมนสถิตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๔
นายศุภกิตติ

์

ผิวผ่อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๕
นายสาริศ ภูนาเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๖
นายเสกสรรค์ ชาดา

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๗
นายชยพัทธ์ สมสนุก

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๘
นายนพณัฐ ทุ่งลาด

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๒๙๙
นายอภิสิทธิ

์

ไชยรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๐
นายวันเฉลิม ศิริอ่อน

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๑
นางสาววรรณิภา พลเทพ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๒ นางสาวลักษณ์ศิญาพร
พินิตรย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๓
นางสาวนภาพร แถวอุทุม

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๔
นางสาววรรณิดา บังจันทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๕
นางสาวปลายฟา จตุเทน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๖
นางสาวจิราภรณ์ สังสุราช

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๗
นางสาวเกศสิรินทร์ แหล่าผง

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๘
นางสาวภรรณ์วษา นนทะศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๐๙
นางสาวพนิดา ฮุงหวล

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๐
นางสาวอัญชนา ทองโคตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๑
นางสาววารุณี ก้ายกระโทก

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๒
นางสาวมนปริยา ทองมหา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๓
นางสาวชลธิชา ศรีโนนยาง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๔
นางสาวปยดา สุนัท

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๕
นางสาวเจนจิรา อาทิตย์ตัง

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๖
นางสาวกนกพร ชัยศิริ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๗
นางสาวกัลยา อาร้อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๘
นางสาวอนุธิดา วรภูมิ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กชายไชยวัฒน์ นนทภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงศิรินภาพร อัคคะศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน โชคสำราญ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงปนัดดา บุญภา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงอรอิริญา อนันทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชัย ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายวุฒิกานต์ สุภาพ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงโสรดา ยุผล

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงวิชญาดา ประวันเนาว์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงสิดาพร สัตย์สูง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กชายสุพัฒน์กิจ ทองบุตร

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายไชยวิสิฐ วิรินไพ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กชายโชคพิพัฒน์ เพียแก่นแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายไชยภักดิ

์

สีแสด
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายพลากร ใจดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายนันทวัฒน์ เทียงดี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ไชยะเจริญ

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงรจสุคล สายสังข์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ ประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงวิภาวดี ขยัน

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงบัณฑิตา แวววงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงเกศิรินทร์ รอบเขตรำ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงช่อผกา บุดดีคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงพชรวลัย อินทร์สุวรรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายพัชรพล ไชยเทพ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายณัฐวัชร์ ไชยปญญา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสีนวล ประชาสามัคคี  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๒
นางสวาท สีผารินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๓
นางสาวศิริกัญญา อุดมพันธ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงจันทร หมันเหมาะ

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปอพาน พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๕
นายสมคิด ไผ่ปอง

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๖
นางยุพิน รามวิเศษ

๑๙/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๗
นางสาวดวงจันทร์ สุขจันดี

๐๓/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๘
นางสาวสุทัศนียา โยธาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๔๙
นางสาวกิตติญาภรณ์ จันทร์ศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงเก้าธารทิพย์ เลือมศรัทธา

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายวัฒนา บุญมี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายธีรวัฒน์ เกตประทุม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงอังควิภา ทองยา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ศรีแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ชืนตา

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายภัควัฒน์ บุญกอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง พัฒนาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายเมฆา ตางจงราช

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กชายอนวัช อยู่พุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงรัชพร อนานันต์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายฉัตรวรรศ ธนูนิล

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายแบน ชะโลธร

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายเอกรักษ์ ฉายปญญา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายสุพจน์ วอนสันเทียะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงปนัดดา เหง่าดี

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กหญิงมะปราง บุญเกิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงมาธวี กำเนิดมะไฟ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงอรอนงค์ คมคาย

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงเกตุศรินทร์ โพธิศรี

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงเนตรนภา อุทธิยา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงพัชรา มาตงามเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงพาวิณี มาตงามเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงธัญวารัตน์ แก้วมาก

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายราเมนร์ นาห่อม

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายปริณทพงษ์ วังทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายศุภกฤต เฒ่าวงศ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายชัยพัฒน์ บังคับบุตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายพิทักษ์ภณ สุระพันธ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายสวรินทร์ จีระออน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงจรุวรรณ รู้บุญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ หมืนหาวงค์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงขวัญชนก วงษ์ศรีสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงรดาวัณฎ์ ชีคะนา

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงสุพัชรินทร์ ภู่คำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงศิริวิตรี ศีติสาร

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงสุชามณี นันทรา

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๗
เด็กหญิงนลินรัศมิ

์

ขุ่มด้วง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงรุจิภา บุบผาสังข์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๘๙
เด็กหญิงสุกัญยา ซาตา

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ รู้บุญ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๑
เด็กหญิงณิชาลักขณ์ กันยารัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๒
เด็กหญิงพรลักขณา สุดบุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๓
เด็กหญิงกฤษณา ปองโกเซ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

โพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายอธิกร อนันตา

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงกัลยา ดีระออ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี กลมเกลียว

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๗
เด็กชายอาชา นิรพันธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงธิราพร ไชยพันโท

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงมัทริกา พรมศิลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงมาริษา ภาวหาญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงวริชญา จันแปงเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงเกษแก้ว วงค์ที

๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงพิชชาพร คุณสมบัติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายสัจจเทพ ฟกศิริ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ โสภาดี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โทนา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงพรภิญญา อุปรีย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงศิริเนตร พาไหม

๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อังคบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงอภิชญา พานิชย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ น่านโพธิศรี

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กชายกรภัทร โคตนายูง

๒๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กชายธนาพร ทองละคร

๐๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กชายวงศพัทธ์ ชัยแสนสวด

๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๕
นายชนายุทธ จันเรืองศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๖
นายนรินทร์ บุรพันธ์

๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๗
นางสาวศุภลักษณ์ ฟนเฟอย

๑๔/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๘
นายณัฐดนัย มาเหล่า

๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๑๙
นายภานุเดช เงินพักตร์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๐
นางสาวพิชชากร สร้อยสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๑
นางสาวปรียานุช พรหมแสงใส

๑๔/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๒
นางสาวจินตนา เลพล

๐๑/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๓
นางสาวอัมพิกา แก้วเกิด

๑๗/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กชายวิชญ์พล นาภูวงษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กชายศตวรรษ เมฆศรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๖
เด็กชายสมรักษ์ ราษสีห์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายอภิวัฒน์ กันยารัตน์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงอมร ดาษดืน

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงอานันตยา ศรีลาวงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงรัศมี จัตุรัส

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงวรรณษา เกสุธา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงอภิญญา จู่พระจันทร์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๓
เด็กชายไชยวิศิษฎ์ ประกันสิทธิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๔
เด็กชายรัชต์พงษ์ ศรีคอนวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๕
เด็กชายธีรพงษ์ ซุยกระโทก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๖
เด็กชายธนกฤต มุ่งดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๗
เด็กชายชินกร ท่ากุดเรือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงปารณีย์ ทาสีภู

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงเทพสุดา อินทะสีดา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ เงาสะอาด

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงภัทรธิดา สำนวนเลิศ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงนภัชกมล บุรีเพีย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงกนกพร ดวงศาลา

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม เวฬุวัน  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กชายคงฤทธิ

์

ไชยเสริม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กชายเอกมงคล ศาลาแก้ว

๑๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กชายนิติธร โสภาพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายยุติ หน่อสีดา

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ปานกำเนิด

๑๘/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายวัชรากร กองแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธนโชติ โพธิชัยศรี

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายชัยวิศิษย์ พลพินิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๒
เด็กหญิงอรัญรัตน์ โพธิศิริ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงอรรัมภา มารศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงสิริยากร หนูมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงปานตะวัน ดุงศรีแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงมนัญชญา ธุดาดิษฐ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 (ชุมชนบ้านดุง) ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๗
นายสุธิชัย ชัยเชียงพิณ

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๘
นายอภิวัฒน์ จันทมุลตรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๕๙
นายทิศพายัพ เฮียงโฮม

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๐
นายนรภัทร วิชาสุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๑
นางสาวนิลมณี สุดาธิพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๒
นางสาวสุฑาพร จุมพล

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๓
นางสาวกัญญารัตน์ ภูเฮืองแก้ว

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๔
นางสาวธัญญา พันธ์วงษา

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๕
นางสาวพิจิตรา พรมมาคุณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๖
นางสาวจิราภรณ์ พระวิเศษ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๗
นางสาวบุษบาวดี จันทร์โคตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๘
นางสาวพรณัชชา ชูโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุกัญญา ฝายที

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุชาดา ภูนามูล

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กชายนพรัตน์ ไผ่ล้อมทำเล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงผกามาศ สมลาภ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงชนัชญา ศรีจันทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงนิตยา หนูมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๑ / ๙๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงพัชรธิดา สร้อยจิตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีขวัญเมือง ศรีขวัญเมือง  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๖
นายอภิสิทธ์ บุญสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๗
นางสาวสุพัตรา อุดมขันธ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๘
นางสาวอนงค์นุช แสงใส

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๗๙
นางสาวเขมิกา จิตนาโส

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๐
นางสาวอัจฉรา ทองข่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๑
นางสาวชลธิชา ผุโพธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๒
นางสาวกุลธิดา นามวงษ์เนาว์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายพิทักษ์ แพงสุวรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายศุภวิชญ์ กาหลง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายพงศ์พิศิษฐ์ สีทับ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงจัสมิน แมรี

่

เอลเลียต
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายปรินทร ทิสาเวท

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตูม ศรีดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กชายณัฐพล ชัยปญญา

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายนันทภพ ศรีบัวลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายเฉลิมกฤต์ วิจารย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กชายลัคน์พันธ์ ภูสีเขียว

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงพิชญาวัลค์ โคกอุ่น

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงวรรณนิภา ภูจอมผา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงฐิติพร รสปุง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ศรีสมบูรณ์  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงสุภาพร ประทุมพันธ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แจ่มสุวรรณ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงรัตติกาล พุทธดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงฐิติมา เกตุนิกร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กหญิงสุพรรณี สียางนอก

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงอรุณวรรณ อะนันชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงภัชรกิตติ ฤกษ์ดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงพรฑิตา ญิญญะพงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายศิวกร พันเดช

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงจินตนา วงศ์ศรีจันทร์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงพลอยนารี ศิริมานพ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงมณฑิรา สัตตะนันท์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงรสสุคนธ์ เติมสุธา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงอรตรียา ศรีวรสาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงวราพร แก้วหลักคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๒ / ๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงพัชรพร แจ่มประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงอาริยา มีโคทะ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงจีรนันท์ คำสิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงกรรณิกา สุครีพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงสุพรรษา นาทองลาย

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายจีระพงษ์ สารมะนิชย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มณีแฮด

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายจักรภัทร ฝายพลแสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายพัสกร นาเมืองรักษ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กชายนพชัย อิมเจือ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายจตุพล ปญญาชัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๑
เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนนาค

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๒
เด็กหญิงปรียาพร ประทุมพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ มีบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงธัญญรัชต์ แขพุทธซา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงปราณปรียา มหาเสนา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กชายยศภูมิ สุริยนต์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงหวาย สว่างศรีชมภู  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๗
นายพีรภัทร มาขามปอม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๘
นายชนาธิป กวดนอก

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๒๙
นายปรมัด เชียวัดสา

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๐
นายเศรษฐสิฎฐ์ ดวงจำปา

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๑
นายวสุพล นวนแย้ม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๒
นายณัฐพงษ์ ดลจำเริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๓
นางสาวชยุดา ชำดำขำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๔
นางสาวจันทร์จิรา กันแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๕
นางสาวนงนุช ปุมไสว

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๖
นางสาวจิราวรรณ เสาเพียะ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๗
นางสาวรัชฎาภรณ์ เยาวะศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๘
นางสาวนัฐธิดา คุณโยง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายชานนท์ ภิญญา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายสิทธิพล ภาวกุลชร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายจีรพัฒน์ ใจเขียว

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายชาญณรงค์ ลีบ้านลาด

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๓
เด็กชายโชคชัย ศรีวงศ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงนภัสกร บุญสุโข

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๓ / ๙๘

้
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อด ๔๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กหญิงลัดดา อ้วนพรมมา

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหอม สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๖
นายวินัย พลหินลาด

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๗
นายอนุพงษ์ มาตชัยเคน

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๘
นายธนาธร เจริญเวียง

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๔๙
นางสาวศุภานิช จันทะเสน

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๐
นางสาวนันทิดา พันขวา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๑
นางสาวภัคจิรา พวงทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๒
นางสาวจิราพร สุตตาสอน

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กชายสุรินทร์ ศรีแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กชายภูธร เจ๊กมังนอก

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายภูนิรัฐ พรมแสงใส

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กชายอนุวัฒน์ การขันที

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงทัศราภรณ์ แก้วแก่นคูณ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงวิกานดา สุวรรณแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงมัทนียา สุตตาสอน

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงสุจิตรานันท์ ทองเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายปยวัช พรรืนเริง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๒
เด็กหญิงธิวาภรณ์ เทียบที

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงปนัดดา ชัยมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วแสนเมือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงชมลวรรณ ภูมิเพชร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงกรรณิกา พรมประโคน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงจันทิมา กิตติราช

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ้อมกอ สุคันธาวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๘ เด็กชายเพิมพูนทรัพย์

่

ดำแดง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กชายวรวุฒิ แสนศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงสุนิษา ประวิรัตน์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ จันทเขต

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงณัฐริกา เสรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงสุชาดา ชัยชาญ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลาด หนองทุ่มบัณฑิต  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายศุภสิน ภารภิรมย์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายพันกร ชัยพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กชายธนะชัย อินทร์แสง

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กชายภูมิรินทร์ สมสนุก

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กชายพิชิตชัย พลทะศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กชายภูเพชร แสงสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๔ / ๙๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงสุภัสสรา วิชากุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงสุภานัน วิชากุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงพรพิมล ดงแสนสุข

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กหญิงสุขธิดา บุญกุศล

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กหญิงเพชรา บุญชาญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงธนพร เทพาศักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงสุปราณี บุดดีคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงสุพิชญา บุดดีคำ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อำไพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายอนุชา ศรียางนอก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กชายภานุพงษ์ กันเอียง

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กชายกฤษณะ แก้วภูบาล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กชายเขมมิกา สอใบ

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายธีรภัทร พนาราบ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กชายอภิวัฒน์ เหียมเหิน

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กชายอธิชาติ ไชยารักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงชนิดา จำเริญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงสุรนารี พิมธิค้อ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงปาลิตา บุญพา

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ พลแสน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงนริษา คำสอิง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงธันย์ชนก แก้วภูบาล

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายกฤติน ปนเมือง

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านช้าง กุญชรดาราม  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายดลสันติ

์

สิงหาคำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายณัฐพล สัมพโว

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายปลายมนัส แสงวงษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายดนุพล ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายอนันต์ ภูมิพนา

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ธิปมวล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กชายธุวานนท์ หนองเทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงกุลณัฐ ชัยบรรลือ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กหญิงกัลยาพร พิมนาคุณ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ภูมิประมาณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงมุธิตา กรานเคารพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๕ / ๙๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กหญิงพิมานมาศ ภูชะหาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงพรธิตา ภูมิยิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กหญิงภัทธรวดี ประเสริฐสังข์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงโสภิตนภา อินธิเสน

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กหญิงอรปรียา บุญมา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงสุรารักษ์ มุภาษา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กหญิงชลธิชา นาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดค้า คอนสวรรค์  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กชายวสันต์ มาตรสงคราม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จันอ่อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายอภิชาต ขาวขันธ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายณัฐพัฒน์ ตราจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายนพชัย หลงสวนจิตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายสิทธิพล ราชคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กหญิงเจนจิรา โคกยะสุพรม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กหญิงโสภิรดา ศรีชัยมูล

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงณัฐธยาน์พร สำราญ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วกัลยา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กชายจักรภพ ไผ่ล้อมทำเล

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายธีรภัทร ขำสุย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กชายธนกฤต ลักษณะจันทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงปยวรรณ สาจิตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญประคม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงจุไรวรรณ โพธิราช

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงพิไลวรรณ โคกสถาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กชายสหรัฐ สุธา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าช่วง เจริญธรรมวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๐
นายกิตติ สารีกุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๑
นายจิรพันธ์ ศิริพรรษา

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๒
นายวิชัย ชาอุ่น

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๓
นางสาวกัลญา คำสวนจิก

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายศราวุฒิ ครุฑน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายจรนันท์ ริจนัง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงทิพยรัตน์ โคกสถาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายศตวรรษ ประโพชะนัง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายชัชชนน วงษา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายศุภโชค พรหโกฎิ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายณัฐพล พรมพุ้ย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๑
เด็กชายณัฐนนท์ นาทองลาย

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงมลฤดี โยตะสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงศิริกานดา คำวันดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กชายศราวุธ บุตรพันธ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กชายกมล เครือนิล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กชายธวัชชัย บุญคำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กชายพลวัฒน์ บุญชำนาญ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายสนธยา ทหาร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ บุราณศรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายวุฒิพงศ์ โอดละออ

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายนรากร พนาพนม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงปรารถนา อรัญมาลา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงปณิตา พรมโนภาส

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงจิตรกัญญา นุสนทลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงเพชรมณี นิมาลา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงฑิมพิกา โคตะมี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๗
นางสาวธนาพร แก้วภูบาล

๐๕/๑๐/๒๕๓๑

วัดทิพย์ศรีปญญา ทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กชายศิริชัย บุดดีคำ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กชายธนกร ชุมมา

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นิยมบวร  

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๐
นางทัศนีย์ วิเลศ

๒๕/๐๓/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๑
นายเรืองศักดิ

์

โกสีลารัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๒
นางสาวนุชกานต์ พิมพ์มีลาย

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายวัชรพงษ์ ดุจอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายณัฐพงษ์ มะลามล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายสุวัฒนะ จันทร์สรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายภัทรพันธุ์ ลุนทะลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ กันยายุทธ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กชายธีรวุฒิ ซอนอินทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงกานดา ชำระภัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงสุดา บัวผัน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงนวนันท์ ไชยเดช

๐๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ กุลโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงวรรณภา ประเสริฐสังข์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงปาริชาติ สีสมรส

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงดรุณี อ่างคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงจิรัตน์ดา สมนำคำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงยาดา เต็มตาวงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงกัญญวรา กุลวงศ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายณัทธร โพธิสาธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายชำนาญ อุไรโคตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายศุภพิชญ์ กันยายุทธ

๒๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายอนันตชัย ภักดีสีทอน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายกนกพล กองกุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บาคาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายปยวัฒน์ โสดาพรรค

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

มหิพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงณัฏฐริญา ซาบรรทม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงสุธิตา ชาลีผาย

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงพิมชนก วงศ์พุฒ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ โพธิผล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงดาลัดดา กิจนพศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงสุชานันท์ กลัดฟก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงรริษา แสงเขียว

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์วิโรจน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงวิชุดา สุระมิตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงบุษปรัชญ์ ปานสีดำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงสุธิดา ศรีแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ ดงแสนสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงธนัญชนก วงศ์พุฒ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีชัยมูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์พุฒ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กหญิงศิวาการ สุริยะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายธีร์ธวัช ผลาผล

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงเณศรา สมนำคำ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

ปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๕
นางสาวจีระนันท์ บุญยืน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๖
นายภัทรพล แสงนันดา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๗
นายประทาน ภูกิงพลอย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๘
นางสาวอุไรวรรณ ปตตะฝาย

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๑๙
นางสาวอภิญญา วงษ์สมบัติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๐
นางสาวปยะรัตน์ หลักคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๑
นางสาวจีระภา ศรีรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายทิวานนท์ ตราจันทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กชายทนาเทพ พระสุรัตน์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๔
เด็กชายพลวัต สีดาดาน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๕
เด็กชายสุทธิพงษ์ วงษ์นครธรรม

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายอุเทน สืบสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ละมนตรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงชลธิชา เชือแก้ว

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงจันทร์ธิดา ขันทองแดง

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงสิริวรรณ ลุนพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวิชดา ศรีสร้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงจุฑาภัทร ชัยมัชฉิม

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงวาสนา บรรจง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงอริยา ภูพวงนิน

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายรพีภัทร หินแรง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายนิพล ชรินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายภาณุวัฒน์ แสงมุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายภานุพงษ์ ทองภู

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายเมธานี มหิพันธ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กชายนิติกร นารีโพด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงวริษา ภูเทียมศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชัยแสน

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กหญิงมุฑิตา มณีกัลย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๕
เด็กหญิงสุนิสา แก้วภูบาล

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงดวงนภา เต็มตาวงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สมสนุก

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงทิชากร โพธิถนอม

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา หิตะคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๐
นายวิรัตน์ กัสโป

๑๕/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายสรายุทธ วงศ์สินธุ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กชายโชคชัย วงศ์กะโซ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายวิทวัส แยกชัยสงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กชายเมธานันท์ มาศวรรณา

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กชายพีรภาส แสงชาติ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๖
เด็กชายภูริทัต พลางวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๗
เด็กชายนันทิวร ผุยชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายศิรภัทร โคกสถาน

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายภูมินทร์ สิทธิพรหม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายปรเมธ คำภูชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายวุฒิพงษ์ ใคร่นุ่นน้อย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายธนกฤต พาจันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงอารยา นุ่นนาแซง

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พรมจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงมุกวรินทร์ ภูนาเพ็ชร

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กหญิงสุพิชญาย์ เต็มตาวงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กหญิงสุชญา จันทา

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงปาริชาติ

เศรษฐาพรมรินทร์ ๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงมลิดา บุญจูง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงปยะธิดา ภูชาดา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงไผ่งาม แก้วอาษา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงรัตฎาวรรณ พวงทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงอริศรา สายทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงอัจฉราพร พรมสอน

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงนิชานันท์ สายจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงศศิวิมล สมบัติกำไร

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงกฤตธีรา วิเชียรเครือ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงเพชรนภา สืบสุนทร

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๗๙
นางคินทะนา ปนนสิริ

๐๘/๐๙/๒๕๐๒
วัดโพธิศรีทุ่ง

์

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๐
นางจันเพ็ง ศรีนาดวง

๒๒/๐๙/๒๕๐๗

วัดโพธิศรีทุ่ง

์

โพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กชายพัสกร สีเมฆ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงพรธิดา ภายชัยภูมิ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงอรสินี สมวัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงเทียนขวัญ ปญจะรักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตรมูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายเอกรัตน์ สุขชัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายอัครพล แซ่ลี

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายศุภกิตติ

์

ผิวผ่อง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงยุวัลดา มูลสองแคว

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงสมใจ ยางทรัพย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงพิจิตรา มาศวรรณา

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายปฏิภาณ จันปุม

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายภูวรินทร์ เสนามนู

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายศักดากร ธรรมเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายนวพล ช่องวารินทร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทชิต

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายจารุวิทย์ พังยะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงไอยลดา ทูลธรรม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กชายพรชัย บุญยอด

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงคำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงปรียา อัมพรทิพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายธนกรณ์ เยาวะนันต์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ จังพรม

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายพัชรพล คำหารพล

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายวงศ์วิรัตน์ เรืองสมบัติ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กชายวีรภัทร ไชยสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ยังไชยสงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายอดิศร ดอนวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงอรวรรณ ปองภา

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงนภาพร แสนกัง

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ปุมหล้า

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงภัทรธิดา ประกากิต

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๓
เด็กหญิงจีระนันท์ นาใจคง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ สอนชัยมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายสมโพธิ

์

ไชยเลิศ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สุขสะอาด  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายภูชนะ นาลาด

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายกันฑ์อเนก โยงรัมย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเจริญ อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายยุทธจักร ลักษณะจันทร์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงชนาพร สมสนุก

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง อุดมอินทราวาส  

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายกิตติธร เรืองยศ

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๑
เด็กชายณัฐชัย นันทานี ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๒
เด็กชายศิริชัย บุยทม

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๓
เด็กชายณัฐพล เม้าราษี ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๔
เด็กชายภิมนต์ ภักดีสวัสดิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายธนธรณ์ ไชยแก้ว

๒๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กชายพีรพันธ์ นันทานี ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายสงคราม สงเสส

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายอดิเทพ ภูชืนศรี

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงปาลิตา ภูบัวลี

๒๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงวรัญญา บุญถึง

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงจันทนิภา คำมะโนชาติ

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงสมใจ กระแสโสม ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงชัญญานุช บุญภา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ช่างทอง

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงวราลักษณ์ จันสุภีร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงนันธิดา อัญชัยศรี ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ ศรีสงัด ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงวรัญญา วิระลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ ไชยบุปผา

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงพิชนาฏ คำมะโนชาติ

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กหญิงมัลลิกา ธัญญรักษ์

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงกุลธิดา แว่นศิลา

๒๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงรจนา สุวรไตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กชายกษิดิเดช

์

เดชโยธา
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๕
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

บัวปา ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กชายพงศธร เพียเกตุ

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงเกษศิริ ธรหาญ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงมัณฑนา พังราช

๗/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงอมลรุจี สิงสนัน

่

๑๖/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงจิดาภา ทิมรุณ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงอริสรา อุตตะมี

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กหญิงนพภัสสร ทองวิธิ

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กชายจิระศักดิ

์

วิทยะสุนทร ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายธนดล สมบุตร

๑๙/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายภานุกร พาพินิจ

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กชายวีระวุฒิ พรมแสงใส

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กชายศราวุธ มีชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ บัวสิงห์

๑๔/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๕๙
เด็กหญิงพิมชนก สมสร้าง ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๒ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงอนิชญา เหลาบัวพา

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สุริยะ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายปวิตร แก้วดี

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายศิลายุทธ พรมโพธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กชายสตางค์ พินิจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงนันทณี ระวิโรจน์ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงมินตรา บุญรัก

๑๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงวรัทยา คนฉลาด ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงสุนิสา หุ่นประเสริฐ

๑๒/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงสินีนาฏ สุดชา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงจินดาพร พรเจริญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายม
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงอัญญาณี กันบุตร

๑๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนายม

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กหญิงกันตนา พลไทย

๒๔/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๓
นางสาววรัญญา ใจธรรม

๑๕/๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๔
นางสาวปริยาภรณ์ สมสนุก

๑๗/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๕
เด็กชายนัทธพงศ์ ทองปาน

๓๐/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๖
เด็กชายสรศักดิ

์

ชาวดร
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๗
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทาหล่อน

๑๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายจักรพงษ์ โยชน์สุวรรณ์

๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๗๙
เด็กชายสุรดิษ เทียงธรรม

่

๒๗/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงจีรวรรณ สีจันทร์

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๑
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ทองวิธิ ๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงสิริกร ในโนน

๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๓
เด็กหญิงสุพรรณี ภูเกตุ

๑๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๔
เด็กหญิงหทัยทิพย์ สุวรรณดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๕
เด็กหญิงอารยา ขันทอง

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงวราภรณ์ โสภา

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๗
เด็กชายปยวัฒน์ คำเลิศ

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงกัญญารักษ์ หาวิรส ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงณัฏฐกมล หัสดี

๒๑/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๐ เด็กหญิงพรรณธภาพร
ธรรมวงค์

๒๖/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงวรัทยา ม้ามงคล

๑๕/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๒
เด็กหญิงอริศรา สรศักดา

๑๖/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๓
เด็กหญิงอริษา ไชยบุบผา

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายณัฐดนัย ลายทอง ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายนภสินธุ์ ผิวสะอาด

๒๘/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายภาสกรณ์ บุญเฮ้า

๒๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายรัฐพล สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๘
เด็กชายวิศรุต ชาวประชา

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๘๙๙
เด็กชายวิษณุสรรค์ ใจธรรม ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงณิชารีย์ ไชยบุบผา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงธัญญ่า ชัยคำจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงบุษบา สร้อยจิตร

๑๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ สีวังราช

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงกัญจนพร ศรีรักษา

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงวรกมล บรรพต

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายกำพลศักดิ

์

แสนสิทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายธนพล เชยชม

๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายพัชฎา นาสืบ

๖๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายรัตนพงษ์ สาผุยธรรม

๑๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายสุริยนย์ จันสุภีร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายอดิศร สินทร

๑๐/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงสายสุดา ภูพวก

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ พึงคำนวณ

่

๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๔
เด็กชายพีระพัฒน์ คำภูมี

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๕
เด็กชายชัยนันท์ คัดเจริญ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๖
เด็กชายธนพร รัตนสีหา

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายนัทธพงศ์ ตางจงราช

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๘
เด็กชายปพนสรรค์ หลักชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๑๙
เด็กชายปฏทวี งามขำ

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายพรเทวัญ วังทอง

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายวัฒน์จิระชัย ชาติวงศ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายวีระชัย ครูไชย

๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายสิทธธิศักดิ

์

มีทรัพย์
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายนพรัตน์ สมนอก

๒๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายนัฐวุฒิ บุญเสงียม

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายศุภกิตติ

์

บัวปา
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขประเสริฐ
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายสุว้ฒน์ชัย ไชยบุบผา

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายอนุชิต บุญภา

๑๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงจิราพร พิลาแดง

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงชญาดา พร้าวหอม

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ดวงจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๓
เด็กหญิงปฏิยาภรณ์ แพงศรี

๑๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๔
เด็กหญิงปยธิดา เชียงเครือ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๕
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อันทะสี

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงสนิท

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงสุมิตา บุบพิ

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ สมบูรณ์

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงอัญชิสา ชำนิยันต์

๒๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงกนกพร โสดา

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองปาน

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงณัฐชา ไชยหา

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงพรลภัส พันฆ้อง

๑๔/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงชลดา ศรีชัยมูล

๒๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๕
เด็กหญิงนันทิชา จำปาคำ

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๖
เด็กหญิงอิสราภรณ์ ศรีกาฬสินธุ์

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๗
เด็กหญิงภัทรสุดา โรจน์ศิลป

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงจิราภา สมบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
ปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๕๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงยุวดี ศาลาคำ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงฐิติยา สองสี

๑๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ปาสามัคคีสันติธรรม
 

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๑
เด็กชายภานุกร ขุนอุดม

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายกฤติ เพ็ชรเสถียร

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายนันทวัฒน์ คัดเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายสถิตคุณ บุญพา

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๕
เด็กชายวงศธร เบ้าทองจันทร์

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๖
เด็กชายปรัชญา ไชยแก้ว

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๗
เด็กชายจักรินทร์ ภูเฮืองแก้ว

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายสุพินิจ กลันสุข

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายดนุพร วงษาสืบ

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายบูรพา ธรรมมณีการณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายสุวรรณภูมิ กำไร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายชานนท์ พลชาลี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญภา

๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายจักรพรรดิ มาดเหลือง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายจักรินทร์ นามมหาจัก ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายมาฆ แปนแหลม

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายรพีภัทร วงศ์คำจันทร์

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๘
เด็กชายกานต์ลดา ทองขาว ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๖๙
เด็กชายฐานวัฒน์ ชาติวงศ์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงทยิดา ไชยแก้ว

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๑
เด็กหญิงสุนันทา วรสังข์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ฐานมัน

่

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงอรทัย คำภิเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงธนพร ประทุมเขต

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงศิรินดา คุณศรี

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงมุธิตา กิจนอก

๒๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๗
เด็กหญิงบุษบา บุญทศ

๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๘
เด็กหญิงจีรพันธ์ พ่อมี ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงวีร์สุดา ชนะบัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงฐาติพร เผือแผ่

่

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงชนิดาภา ทองจันทร์

๒๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญพา ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงรุ่งตะวัน นามวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงพัชรี ปเจริญ

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงอรปรียา ปญญที

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๖
เด็กหญิงมณีรัตน์ ประทุมคำ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๗
แม่ชีสุภาพร ตังคะวัชระ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

สำนักปฏิบัติธรรมชัยมงคล พระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายพงศพัศ คูณศรี

๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงชัชฏา ยางชุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงธนิตา แก้วมุข

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงจุลมณี อุปลาบัติ

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงดารารัตน์ ยศอ่อน ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงพรนิภา กลางบุญมา

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงนริศรา ดอกคำ

๒๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ เพ็งพุฒ

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๖
เด็กหญิงธนิดา ทองโพธิ

์

๓๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๗
เด็กหญิงธารทิพย์ นาสว่าง

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๘
เด็กหญิงศรัญญา สาลากัน

๑๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

อด ๔๕๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงสุพรรษา กล้าหาญ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย พระสมาคม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายธิเบศ ทัดสาพจน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงภาริกา สุวรไตร

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายชโลทร คำบอนพิทักษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงพิชญา บุญส่ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายกิตติชัย พิมพ์โสดา

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายสันติสุข วงศ์ละคร

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กหญิงสุธิดา อันทะนิล

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายพูลศักดิ

์

ศรีคังไพ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๘ เด็กชายอาทิตย์ตะวัน บรรณารักษ์
๒๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงพรธิดี ยอดสังวาลย์

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงเมฆขลา กองเกิด

๑๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงวิภาดา ผันผ่อน

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงศรัญญา มีชัย

๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ แจ้วจุมพล

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ พิรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทรายนำรอด มงคลสวัสดิ

์

 

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายกรวิชญ์ จันชาดา

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุดดีทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายพิชัย อาจอำนวย

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายพีรยากร แก้วศรีจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายพงษ์พัฒธ์ นันทะสอน

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายภูมิรพี ลีลด

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายวุฒิพงศ์ แก้วอุดม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิเศษ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายเอกรินทร์ โสดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงเกษวรินทร์ หมืนศรีภูมิ

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงจงสุข เชือกทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงทับทิมแท้ ไทยเพ็ชร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงนวินตา ชาสมบัติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงทิพวรรณ พลทะสี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายศุภกิต ตาระเต็ง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงศิรินญา สุวรรณา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงกนกวรรณ จุมพลหล้า

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายพีรวัชร์ ใจธรรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงรชตวรรณ โยลัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๗ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงธนัชชา ศรีเหลียม

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายเพ็ญเพชร มุลธานี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงศุภวรรณ ปนคะปวง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กชายอนัดที เม้าราษี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๕๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายทักษ์ดนัย พลบูรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายภาณุพงศ์ ชัยนนท์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายอวิรุทธ์ สีมี

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงภาวินี มูลที

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา โสดา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายสิทธิชัย ขันทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายวัชระ แพงดวงแก้ว

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายภูวนาท ล้วนสม

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายเจษฎากร สอนจันทร์ดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายปรเมต ชูโชติ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงเกสร ปองภักดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงทิตยา คันธี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงลลิดา ศรีโสภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายพุทธิพงษ์ ถินก้อง

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายธวัชชัย สอนแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงอังสุนา ทะนารี

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงพรสุดา พลแสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงรัตนาพร โพธิแสง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงกรวิกา หมืนหน้า

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงปภาวี แก้วมาก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายวิทวัส ถาวงกลาง

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายโฆษวสันต์ อินแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงจิราพร ศรีลารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงรัตนากร หมืนแร่

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงสิริวิมล พลแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายดัสกร ใจยะสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๕
นางสาวจันทราทิพย์ ดีลุนไชย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายธิบดี มาสิงห์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๗
นายสุรชัย จำปาฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๘
นายชลัมพล ธูปกระแจะ

๑๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๖๙
นายตันติกร สุรภักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๘ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๐
นางสาวธิญญรัตน์ กองพิลา

๐๖/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๑
นายธีรศักดิ

์

จำปาฤทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๒
นายบงการ อุ้ยนอก

๑๖/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๓
นายปญญา โทธุโย

๓๑/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๔
นางปยธิดา ชำนาญรบ

๐๘/๑๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๕
นางสาวปยาภรณ์ พรมสุ

๐๖/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๖
นายมานิตย์ แสงสุวรรณ

๐๒/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๗
นายอนุสรณ์ ก้อนคำ

๒๖/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๘
นายอัคราช แพงแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาแค วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายอนุวัฒน์ ถินก้อง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงชไมพร ตู้นก

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงนฤมล โคตะ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ กองพอด

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงสุวนันท์ วิลัยกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายอภินันท์ คำอ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงรัชนีกร มีโสภา

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงชุติมา ไชยรักษา

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ สุธรรม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา วัดเทพสิงหาร  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงอำพวา อำไพร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายปรินทร ศิริปะกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงสิริวิมล โยดิน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงศิรดา ปญหาเสนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายบัณฑิต ผิวศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงนะโม เพ็ชรจันทร์โท

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงอนัญญา จันทร์กลิน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญสาร

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงนภัสกร ด้วยโชติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายวัชรพงศ์ รสธรรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงอธิติยา ลาวะดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงวิภาวดี พรหมกุล

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กชายธนวิชญ์ สุขศิริ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วรรณพราหมณ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีหริง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๓ เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์
แก้วแสนสินธุ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายจิรเดช พรหมกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘๙ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายอลงกร มูลมาตย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงศุภสรา วุฒิสาร

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงอารยา ช่อดอกรัก

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงอนุตรา บุญครอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายวรเชษฎ์ วุฒิสาร

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายสุรชัย โคตรสีเขียว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายโชคอนันต์ ภูมิประสาท

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุ่นสงคราม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๓
เด็กชายอภินันท์ศักดิ

์

แม่นชัยภูมิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหลียมจัตุรัส

่

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายธนภูมิ ประทุมชัย ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายณัฐชา อุดมชาลี

๒๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๗
เด็กชายจิตรทิวัส บุญจอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงทักษพร ปานเอียม

่

๒๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงชลธิชา กาวน

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงนภิษา พัวพวง

่

๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร สายบุญมี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงจิรัชญา ดวงแก้ว

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๓
เด็กหญิงกัณฐภรณ์ หว่างพันธ์

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงชนิกานต์ สราญรมย์ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายจุลจักร สุริวงค์

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงจินตภาดา ยศทะแสน

๒๘/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงวรัทยา ดนตรี

๒๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๘ เด็กหญิงสุนันท์พิพัฒน์
สิงห์สา

๒๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงโยษิตา เครือเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายธนพนธ์ เสริมสาย ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๑
เด็กชายธวัชชัย กอแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายณัฐชนน เหนือกอง

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายสุรพงษ์ บุญศรี

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายธนากร ถาวันจันทร์

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายวิทวัฒน์ สุทธิแสน

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงสุภาวดี แสงใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงณาดา ขุนรงค์

๒๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงณัฐชา บุญคำ ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงวิมลประภา ดวงมะณี ๕/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๐ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงทิพปภา สุโพธิเมือง

์

๑๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงพรพิมล หาชะนนท์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงลักษมณ บุญเรืองศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา มหานิล

๑๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๔
เด็กหญิงบังอร คำควร

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๕
เด็กหญิงพรรณทิภา จอมทอง

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงศศิภา เวียงชัย ๓/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงนุชจิรา พุธมา ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงสุภาภร ไชย์คิรินทร์ ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงธีร์สุดา หมีกุล ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงสิรภัทร ดอนศรีโคตร ๗/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงณัฐพร สุทธิแสน

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายธนทัด บุตรแสน

๒๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายฉัตรชัย ไชยรบ ๔/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายชยากร รัตนะวงศ์

๑๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๕
เด็กชายชลธี ไชยคิรินทร์

๑๑/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๖
เด็กชายธนพล พันธุ์สุข

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ สามขาสันติสุข  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๗
เด็กชายอำพล คำมะโนชาติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายณัฐธรณ์ สมสนุก

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๕๙
เด็กหญิงสุทธิศา วรยศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงกรรณิภา บุญประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายณัฐวัฒน์ เกินดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายนฤดม คำวันดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๓
เด็กหญิงวรัญญา เม้าราษี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายพงศกร สีแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๕
เด็กชายกฤษฎา คำวันดี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายอภิวัฒน์ วรรณรัตน์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงเกศกนก อินทกูล

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงจิราวัณ ผาริโณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๖๙
เด็กหญิงธิติมา ชมชัยรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงณัฐวรา ฮมภิรมย์

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแสน

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๒
เด็กชายนพชัย แจ้งไพร

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

ไสโยธา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายพลพล สารีย์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๑ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๕
เด็กหญิงพวงผกา อินทร์ยก

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายมณเฑียร สุเมฆ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภา สิงห์บุญมี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ ชนะแสบง

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงอรทัย จันดา

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงอาวาลี แดงมา

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงจินดาวัลย์ บุญพา

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์

ศรีเปรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงพรชิตา อาพัดนอก

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงพิยดา สุวรรณา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๕
เด็กหญิงวรรณิษา ก้อนวิมล

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๖
นางสาววริศรา ศรีสวาท

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๗
นางสาวธัญญารัตน์ แห่ภูมิ

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๘
นายนนทฤทธิ

์

กาลวิบูลย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๘๙
นายสุธิพงษ์ บัวผัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๐
นางสาวอริสรา ชุ่มยิม

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๑
นายพลวัฒน์ นันทะสอน

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๒
นายกิตติพงษ์ นิตยโรจน์

๐๑/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๓
นางสาวกัญญรัตน์ พรมกุล

๑๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๔
นายไพฑูรย์ อันทะละ

๓๑/๑๐/๒๕๓๙

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปทมากร ปทมากร  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๕
เด็กชายวชิรวิทย์ วงปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๖
เด็กชายอนิวัต รู้บุญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายศิวกร จันบัวลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายกิตติชัย ผันผ่อน

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๑๙๙
เด็กชายจักริน สีดา

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายนาวิน บุญจำเนียร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายปยะวัฒน์ จันทาสี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายพานุวัฒน์ จำปาศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงชุติมา สังสีแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงปยดา วรชินา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ จำปาศรี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ บุบผา

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงศศิชา สุวรรณเพชร

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงสุภัสสร สีสอนดี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงบุญญาภรณ์ จันทร์เขียว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๒ / ๙๘

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายธิติพล กงซุย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายวรัญู สอนสกุล

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายสุรกานต์ เปนสุข

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงรัตธินันท์ สันตะวงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พิมพาเรือ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงแอนนา จำป

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายสิทธิกร ต่างประเทศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ละอองอ่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ประสมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายธนวัฒ สุขธีรอนันตชัย

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายเจษฎากร ชัยโยธา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๑
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไพศาล

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขันธวิชัย

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๓
เด็กหญิงอภิญญา นาผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๔
เด็กหญิงอัญมณี แสงตีสุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๕
เด็กหญิงนิรมาต ชานันโท

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายกิตติพันธ์ สงคำภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายคมกฤษ สวัสดิผล

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายชัยธวัช หงษ์ทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๒๙
เด็กชายสรยุทธ คำบ้ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงขนิษฐา พันหอม

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๑
เด็กหญิงณัฐริดา พิมสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงวราลักษณ์ บุราณลือ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๓
เด็กหญิงณัฐภรณ์ บุญโส

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายอายุวัต คำควร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายทราธร โสภาบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายกตัญู เนตรภักดี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายวายุ กิริยะ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายฉัตรชัย ทวีทรัพย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายอภิปญญา ว่องไว

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายสราวุฒิ ผ่องแผ้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๑
เด็กหญิงปญญาพร ชังทอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๒
เด็กหญิงพิยะดา คำเพชร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงปยมาส บุญสอด

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๔
เด็กหญิงณัฐพร ชานันโท

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๓ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๕
เด็กหญิงสุภิญญา งิวใหญ่

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงชลธิชา ศรีลาวงศ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงปนัดดา กล้าหาญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงศศิกานต์ โยธามาตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายครรชิต อุ่นจิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงมณีเนตร มุ่งดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พุทธจง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชานันโท

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงผไทมาศ ธิดสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายรัชชานนท์ แก้วคำลา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายวัชรพงษ์ ท่าพิมาย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

มีสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ไชยวาน

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายธีรภัทร แสงนาโก

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงณัฐชยา ชนะสงคราม

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงพรนัชชา ชนะสงคราม

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงจริวดี ขวัญทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายสิทธิพร สอนพินิจ

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายธนากร จันทะชา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงณัฐวดี เนตรภักดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงกุลธิดา คึมยะราช

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงธารวิมล ทวีทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงธรีภรณ์ เย็นสุรีย์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงศรัณย์พร เมืองจันทร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงสุกัณญา ศรีทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ จันทะจร

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงเจนจิราพร เบาะโหล่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงมัทนียา ประสมศรี

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงสกุณา ผ่องแผ้ว

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงวิภาวินี ตรีเดช

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนครียา นนทภา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๖
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เอกทัศน์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๗
เด็กหญิงนิลาวรรณ์ วงษ์อนุ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายปวริศน์ จันทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ เหง้าสุวรรณ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๔ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายศุภวุฒิ ขันธวิชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงศิรินทิพย์ เลือยกระโทก

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงภัทรภร สุกรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๓
เด็กชายธนพล จักสวนวัว

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงสุภารวี โคกสี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงสุวนันท์ เหง้าสุวรรณ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงสิริวิมล มหาทัน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๗
เด็กชายพงค์พิช บุญอภัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๘
เด็กชายพรวนัส ปเถาะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ ทุ่งฝน

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

ภูมิเรืองศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ ไชยสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายพงศ์กร กล้าหาญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายเจตนิพัทธ์ คนาเถ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายสุรพัศ แสงรุ้ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๕
เด็กหญิงอรดี อัคฮาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๖
เด็กหญิงญาดา หลักคำ

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๗
เด็กหญิงฐิดารัตน์ ภู่หว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงพัชรีย์ สุทธิประภา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๒๙๙
เด็กหญิงรัตติกาล ฮังกาสี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๐
นางสาวรัชนีกร โคตระมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายควรชัย สุพรม

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๒
นางสาวเจนจิรา ชืนชม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๓
นางสาวศุภาวรรณ เจิมขุนทด

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๔
นางสาวสุชานันท์ อินเพ็ง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๕
นางสาวหฤทัย มังคะรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๖
นางสาวชลธิชา กุลเดช

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๗
นางสาวนันทยา ตุ้มคู้ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๘
นางสาวศิริวิภา ชูประยูร

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๐๙
นางสาวจิตรกัญญา น้อยยะ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๐
นางสาวรัชนีกร ภาวงค์

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๑
นางสาวกาญจนี บุญยืน

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๒
นายยุทธนา จำปาหอม

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๓
นายอธิส โตนา

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๔
นางสาวธนัชชา สีหาโคตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๕ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๕
นางสาวศิริญานันท์ ภาวงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๖
นางสาวพิสมัย จันทะมัน

๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนคำยางพิทยา วัดกิตติดำรงธรรม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๗
เด็กชายก้องภพ สมนัส

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กชายเจษฎาพร แก้วหิน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๑๙
เด็กชายญาณโรจน์ ดาชัยลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายภูริภัทร กุดดวงแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๑
เด็กชายศรัณยู ชาวดร

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๒
เด็กชายศุภกิจ แก้วศรัทธา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงบุญทิวา สีหะสุต

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๔ เด็กหญิงเพชรไพรินทร์
อุ่นแสง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

นุ่นหลักคำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายคำภีร์ นันทะแพทย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขุลิดี

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายศิรวิทย์ โหม่งสูงเนิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายสริมน บรรดิษฐ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงทิพรัตน์ แดงนา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงพิมพ์พร คนเพียร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงลักษมน ผากอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงสิรินทิพย์ งามเมืองปก

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงสุธิดา ราวันดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงอัจฉรา สิงห์เทพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์คำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๗
เด็กหญิงจารุณี พานะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หล้าเรืองแสง

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงนรินทร์ธร ชาวดร

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงรสรินทร์ โคตอินทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ หล้าเรืองแสง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงทัชนรินทร์ กองพา

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงชลธิชา บุญประกอบ

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงแอนนา มุ่งหมาย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายวุฒิ พิกุลทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงปใหม่ มันแก่น

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๗
เด็กชายชลธี ศรีวันแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม
วัดใหม่สัญญาศิริเขต

 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๘
สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง

๑๗/๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

วัดใหม่สัญญาศิริเขต
 

อด ๔๕๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ ร่วมรัก

๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)

วัดโสมสันตยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙๖ / ๙๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผลเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนาคำ วัดโสมสันตยาราม  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงนิลาวรรณ ปะโมทะโก

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงลีลาวดี สุขรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เครือเนตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๔
นายณัฐสิทธิ

์

ภูพาที
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๕
นางสาวพัชราพร ครยก

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๖
นางสาวพัชริฏา ทิพนัส

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๗
นางสาวเอิญกนก ดวงทองทิพย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๘
นางสาวอชิรญา จำปาบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๕๙
นายวัชระ ชาติมนทิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๐
นางสาวกฤติยา ภูเมฆ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๑
นายกรณรงค์ กิงสาหัส

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๒
นายเอกราช อิศาสตร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๓
นายอนุทัย นรพัฒน์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๔
นางสาวสุกัญญา จริรัมย์

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๕
นางสาวศุภาภรณ์ สิทธิไธ

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม วัดศรีชุมพร  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๖
เด็กชายอัครพนธ์ คุ้มมิตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๗
เด็กชายชัยธวัช สุขาวาป

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายอภิวัฒน์ หลักคำ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า วัดท่าพัก  

อด ๔๕๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงธมลวรรณ บุตรมาน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงปยมาศ นามพร้าว

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงพิยดา วงษ์ธาตุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายพีรพัฒ แก้วแก่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงรุ่งนภา ภูริศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๔
เด็กชายธีระยุทธ พุทธาผา

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายภาคภูมิ น้อยมนตรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายรังสรรค์ เปยมสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุตรมาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงทิพภัทรชา เพ็งจันทา

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงนภัสกรณ์ ภูทิพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงนฤมล ศรีสร้อยพร้าว

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงนันทนา สมมี

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงสิริญา ประทุมวัน

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงอาทิตยา สีแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายกิตติพงศ์ เประกันยา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงจีระนัน ตือแอ้

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๖
เด็กหญิงชารินี ศรีสิงห์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงอภิญญา เครือเนตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๘
เด็กชายจันทกานต์ สว่างแสงทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายธวัชชัย บุญยอด

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงธันยมัย เหมุทัย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๙๑
เด็กหญิงธารีย์ โคตรจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงภัคจิรา หงษ์บุดสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายธนวัฒน์ ตะลุนจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายธนัตถ์ เพ็ญภักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

อด ๔๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงณัฎฐินี แก้วบุตรตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม วัดบ้านเม่น  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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