
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐ (ธ)

ส่งสอบ ๗,๕๐๗ คน ขาดสอบ ๓,๑๒๑ คน คงสอบ ๔,๓๘๖ คน สอบได้ ๓,๙๙๐ คน สอบตก ๓๙๖ คน (๙๐.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๑
นางศรีประไพ ธรรมแสง

๒๒/๑๒/๒๔๙๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๒
นายอมรชัย ว่องไวสกุลชีย

๒๒/๑๑/๒๔๘๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวนิราภัทร สุวรรณกูฎ

๑๔/๘/๒๕๓๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๔
นางปทิตตา ภคพุฒิสกุล

๓๑/๑/๒๕๐๕
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวพิศมัย ทับพวง ๓๐/๗/๒๕๐๕ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๖
นายภัทรพล เถาวัลย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๗
นางยุพาภรณ์ รักษาคุณ

๒๐/๙/๒๔๙๙
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๘
นางลินจง พลเชียงสา

๑๒/๓/๒๔๙๖
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาววาสนา พงษ์เกษม

๒๐/๑/๒๕๑๑
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวสัจจาภรณ์ ขันธุปฎน์ ๖/๔/๒๕๐๔ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๑
นางสาวสุชารัตน์ ธิการ

๒๒/๑/๒๕๓๙
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๒
นางสาวอนงค์ วิริยงค์

๑๐/๑๒/๒๔๙๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๓
นางอนงค์ สารสิทธิธรรม ๓๐/๓/๒๕๑๐ โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงกนกนิภา กุราราช

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงกนกพร ประไพ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ประทาน

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยสาร

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายกฤษณวัตร ไชยสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายกฤษณะ มาลาสาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกาญจนา กุลเกลียง

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายกิติพงษ์ จอมอุ่น

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายจรัล สุธรรมวงศ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงจีรนันท์ เจือสุข

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายจุลจักร ดวงสนิท

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงชนินาถ กุจะพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงชนินาถ กุลเกลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายชัชนนท์ ดวงพิลา

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายชัยเจริญ วงศ์สุทา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงฐิตาภา ถินพยัคฆ์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงฐิติภรณ์ หัตโสภา

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงณิชาภรณ์ มาลีจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงดลภัค ชัยรัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ใจบุญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายทินภัทร มาลาสาย

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายธนภัทร ธานี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วงามสอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงนภาวรรณ ปานทองหล่อ

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงนริศรา วงศ์ยา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายนิติภูมิ พูมเมฆ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงนิภาพร จิตรมัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงปนัดดา ทาธิสา

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงปนิสา ขันธะรี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงปภัทรสรา จันอนงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงปาณิสา ลินทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนละออ

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายภีรพัฒน์ ผาดจันทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายภูรินท์ เกษวัตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงมันทณา สมภาร

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายมาเฮง อุ่นใจ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายยุทธนา ชายผา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงรมณี บุตรอำคา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงรสิตา บุญปญญา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงรัชนี ศรีคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นามวงษา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผาสุขทรง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงวรัญญา สาทรราช

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงวรัญญา สายสิงห์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงวรัญญา อบมาเนตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายวันชัย สุริบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงวารุณี จันทวี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ ควรรณสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายวีรภัทร ทองฉิมพลี

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงวีรวรรณ ทวีผล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายวีรวุฒิ โสภาสา

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายวีระพล วงกลม

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงศรุตา โยธาคง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายศักดินันท์ ประทุมแพง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงศิริกัญญา ภูษาคำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสศิตา สุขสนอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายสายนที เกตุมณี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงสินจัย ทะยามาตร

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายสิรภพ สุมิตรพงษ์ศักดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงสุพัตรา ผิวผุย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายสุรัตน์ จารุเศรษฐ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยุมัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทร์เขียว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายอดิศร ตรงแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายอนุวัฒน์ สาสีมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายอภินันท์ ดวงสิงห์

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายอภิรักษ์ มะโร

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีทอน

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายอภิวัฒน์ เปะชาญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายอรรถพร ทีอุทิศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงอัญชลี สอนนอก

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายอัษฎาวุฒิ หอมหวล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายอาทิตย์ จันทร์ชะนะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงอาภัสรา ชาชุมพร

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงอิสราพร แก้วโชติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หลานวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงเขมนิจ ลีลาศสง่างาม

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายเฉลิมชัย หมายดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กชายเดชรัตน์ แองไว

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงเนตรดาว เลือมใส

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายไกรวิชญ์ สุทธิกร

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายกตัณณ์ ตังมันภักดี

้ ่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกนกพร บำรุงศิลป

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ กองสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายจินดา ไชยปญหา

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายชยพล เจริญศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กหญิงณัชชา ชนะกุล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายณัฐพงษ์ วงค์เจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายณัฐภัทร โลมาสืบ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์เจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงดารุณี มหิศยา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายตะวัน พันธ์บุบผา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายธนกร งอนชัยภูมิ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายธนภูมิ ดวงประภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายธนาวุฒิ กะเสมรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงธัญสุดา ราตรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เลขะสันต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายธีระพล นนท์ศิริ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายนพคุณ นิยมคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงนภัสสร อธิลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงนรีนาฏ พันธ์อู
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงนฤภร ลายกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายนลธวัช พาชะโน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายนันทวุฒิ หาญชาติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายประวิทย์ สิมวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงปญญาพร มงคลมะไฟ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงปุญยนุช แสงบุญมา

๑๒/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายพงศกร ไชยมงกุฎ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศิริมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายพีรวัส หอมหวล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายพีระพัฒน์ คงเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายภพศรัณย์ พานศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงภรทิพย์ มะโร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี สิทธิคุณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงภัทราพร ศรีวัฒนานนท์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ อุปวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายรัฐภูมิ นรมัตถ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ธรรมรักษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ สืบวงษ์ษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายวรวุฒิ สืบลือ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายวันทยาวุธ บุตรอำคา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายวิทวัส เฮงสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายวีระวัฒน์ โพธิดี

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายวีระวุฒน์ โพธิดี

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงศตภัทร สุวรรณกูฏ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงศริษา ผลาวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงศศิธร อ่อนจันทร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายศาสตรา ภาคภูมิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงศิรินันท์ มาลัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เผ่าภูรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายศุภณัฐ ศรีบัว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงสมปรารถนา

เกษวัตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายสมยศ แสนทรัพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายสมหวัง เงาเพ็ชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กชายสัญชัย สาระสิทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๔๙

เด็กชายสายชล ทาเทพ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายสิทธิกร สุขชาติ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายสิทธิชัย โมหา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายสิทธิโชค ลูกสีดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายสิรภัทร ทิมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงสิริวรรณ คำประสงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงสุนันทา แซ่ย่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงสุพัฒตรา รันคำภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงอรดี พลนาแสน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงอรพินท์ วงค์ปญญา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงอรัญญา นามเสนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงอริสรา จันทร์ส่อง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงอัจฉริยาพร วงศ์เศษ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา กินดุก
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายอาทิตย์ สิงห์เสนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายเกรียงองอาจ สมโสภา

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๑๑๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายเจษฎา โจมรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายเชาวลิต หว่างกลิน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงแดจังกึม ดิแฮ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายโชคทวี ทองมาลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายโชติบัณฑ์ มาลีรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายกฤษณะ เอียมลม้าย

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายกฤษดา พรมชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายณัฐกานต์ เอการัมย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายทินกร วิวัฒน์วิทยา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ นามอยู่เย็น
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายธนโชติ ปนรัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายยศกร มาลัยพวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงวรัตดา ท้าวโองการ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายวรเมธ ขอนแก่น
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงวฤนดา ศรศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวิรัชยา จำปา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายวุฒิกร ชนะนิล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กชายศรัทธาวุฒิ จันทสิงห์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา แสนวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดุจดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายอีเทิน

่

ซิงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายเจษฏากร พินิจมนตรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กชายไตรภพ ภูบังดาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ น้อยพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงญาณิศา รานอก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงณัฐฑิฌา กวางทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายประกิจ นนสุที
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงปยนุช หมูนคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงภัครมัย ทองดอนพุ่ม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายรชานนท์ ศรีพลกรัง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงสมิตานัน ด้วงโสภา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญบำเรอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายอาคเนย์ มาลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เกษร
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงบุหงา แก้วสีขาว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๑๑๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เหนือทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงเนตรอัปสร สิมวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๒
นายปรีชา สินธ์งาม

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๓
นายสุทิน ผิวเงินยวง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๔
นายนฤพนธ์ วันทากูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๕
นายอรรถพล ต่องสุพรรณ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสมเด็จ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงกมลพิชญ์ ทะรุณรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

ศรีสมุทร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงณฐกร ผ่องจิตร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญครอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ ปากหวาน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายทวีชัย ส่องเสนา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายนวมินทร์ สายชาลี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงนันทิดา บุตรดาวงศ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายปกรณ์ เจริญราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงปภัสสร ขันชะลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายปภาวินท์ บัวบาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายปวรปรัชญ์ ดวงจำปา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายปวริศ นีระพงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายปวรุตม์ นีระพงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายพันแสง จันทร์เอียด

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงภิกุลพร สายสมบัติ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายภูมิภัทร ศรีบุญเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงลลิตา ธรรมสัตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงวิไลพร จิตรสิงห์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายวุฒิชัย สมควร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายศรันยู ศรีสมบุตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงศิริกัลยา ศิริวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงศิริพร ใหญ่ปราม
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายสมพร แสนทวีสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงสุจิตรา บาคำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา เหล่าโก้ก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงหทัยกานต์ นาคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายอภิชาติ นิลแสง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงอรุณวรรณ ถินนาเมือง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงกนกพร บุญสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายก้องภพ สุวัฒนวิทย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงชนิตรา งามสุขศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงชลธิชา อาลัยรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายชาญชัย พิมพะธรรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายณฐกร ชาวนา

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงณัฐพร สีงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ วรรณสมพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงต้นข้าว กุลเกษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายธวัชชัย หินเทียง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงธิติญา เกษมบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงธีรนาฎ มาทฤทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายธีร์ธวัช บาลโสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายนภมินท์ ประกอบศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายปวริศร์ สุขประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงพรรณชนก มงคล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีพรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงพิมชนก อีศาสตร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายพีรภัทร นำผล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายภูบดินทร์ ศรีสด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายวีรภัทร ต้นพันธุ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงสริดา ทนทาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงสุปราณี มาบุรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทาตระกูล
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายอนวัช พืนทอง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายเกริกศักดิ

์

หาริกะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายเทพฤทธิ

์

คงชม
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงเมตตา ศรีอำนาจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีนวล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายคีตศิลป สรรศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงจ้าวษา มุสิกพันธุ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายศิววงษ์ อัมพวานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ทิพย์ทาลักษณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายโชติวัฒน์ รัชอินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงกัลยกร ทาระธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ประสพหิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เหมภูมิ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ บุตรจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายเทพประธาน กุดเปง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงชลธิชา พุทธาเกิด
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายวัชรากร ทัพพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ดีบุบผา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายจุลภาพ พันธ์สุวรรณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายชนะชัย ศรีอำนาจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายปยวัฒน์ มุสิกพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๐
นางสาวลำพอง ทองพิเศษ

๒๘/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนเมืองอุบล วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงชนาทิพย์ กลินหอม

่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงปริยาภัทร กระแสกาญจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงปาริตา วงค์โสภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายพนธกร นาคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงวรนันท์ ภาคศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายสุวินัย ถินขาม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงสโรชา กอสี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กชายอธิปบดี แสงรุ่ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงเมษา ศรีทาพักตร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายณัฐวัตร เขียวคำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นามวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายธนภูมิ ท้าวศรีสกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงนำฟา วงอุดม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงปนัดดา สระแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงปุญญิศา ถาวรเลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายสิทธิชัย แสงทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายสุดาวรรณ แสงทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงสุธาสิณี แสงรุ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายภานุวัฒน์ พงษ์ดารา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายศรากานต์ ไชยมาตร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามใหญ่ วัดสุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๑
นางสาววิไลวรรณ มุ่งหมาย

๒๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๒
นางสาวรัชมณี ศิริป

๒๓/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๓
นางสาวนำผึง

้

ถีระแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๔
นางสาวปยวรรณ โสมรักษ์

๒๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๕
นางบัวสอน ขันแก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๖
นางสาวสดศรี นนศิริ

๐๓/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๗
นางสาวทองศรี กลินหอม

่

๐๑/๐๘/๒๔๙๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๘
นางสาวเจนจิรา จำปาแดง

๐๔/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๐๙
นางสาวศรี แก้วสุขตา

๑๓/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๐
นางยง วงศ์อินทร์

๓๐/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๑

นางสาวประเทือง ธิโอสถ
๐๗/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๒

นางบุญมาก สีดาคำ
๑๑/๑๑/๒๕๐๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๓

นางสาวสุภัสสรา จรกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๔

นางสาวหรรษา หอมเย็น

๒๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๕

นางนลินทิพย์ พิมพ์ชาย

๒๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๖

นางสาวสาย บุญปอง
๐๖/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๗

นางสาววงเดือน แสนลูกทอง
๑๕/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๘

นางสาวอนุธิดา จันทร์เติบ
๑๖/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๑๙

นางสาวสิริรัตน์ วราห์คำ
๑๘/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๐
นางสาวพิมพ์ชนก โสดามรรค

๐๔/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๑

นางพวง แก้วอินตา
๑๘/๐๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๒

นางสาวกิตติวรา มณีสังข์
๐๗/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๓

นางสาวขนิษฐา เดชกุล
๑๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๔

นางสาวมินตรา เมฆบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๕

นางสาวรุจิเรข ทองสุก
๑๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๖

นางสาวสุจิตรา เทียมจิต
๐๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๗

นางสาวจิรัตติกาล ขันตีจิตร
๑๕/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๘

นางสาวดาราวดี แพงเหล่า
๑๑/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๒๙

นางหล้า โสยะวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๐ นางสาวกาญจนลักษณ์
ทองขาว

๑๓/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๑

นางสาวกัลญา วงค์โสภา
๐๘/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๒

นางอภิษฎา ธงเพ็ชร
๐๒/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๓

นางสาวอ่อนแก้ว ทุมมะณี
๑๕/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๔

นางสาวกิงเพชร

่

อรสิน
๐๘/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๕

นางสาวจิตติมาพร ศรีปราชญ์

๑๗/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๖

นางหนิง พงษ์งาม

๒๔/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๗

นางทิพวัน ประนิทานะโต

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๘

นางสาวสกุนา บรูเทรว
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๓๙

นางสำลี ปอมรักษา
๑๕/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๐
นางเพาศรี สิงเงิน

๑๖/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๑

นางสาวชนัญญา พนมรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๒

นางเก๋ง ทองสา
๐๙/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๓

นางดวงฤดี ตรีกูด
๒๒/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๔

นางสาวรักเอือ

้

หลักเขต

๑๗/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๕

นางสาวปานไพลิน ทนไทย
๑๖/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๖

นางสาวอัมพรรัตน์ สุประดิษฐ์
๐๕/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๗

นางชญานันท์ ทองชุม
๑๖/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๘

นางสาวนุ่ม ธรรมเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๔๙

นางสาวมณฑา บุญเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๐
นางดวงตา วิชัย

๑๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๑

นางสาวจิราพร แสงใสแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๒

นางสาววราภรณ์ เพลินจิตร
๒๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๓

นางสาวปรียา ปดปอง
๑๐/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๔

นางสนิท อุตะราช
๑๒/๐๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๕

นางสาวภริตพร พูลสิติ
๒๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๖

นางสาวสุริษา ศรีสมบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๗

นางแววตา นวนทา
๒๐/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๘

นางแตงอ่อน วงค์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๕๙

นางสาวอาภัสรา วงศ์วิกรม
๐๔/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๐
นางมา วิลามาศ

๐๙/๐๙/๒๔๙๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๑

นางสาวจันทกานต์ อินทราชา
๒๕/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๒

นางสาวยุพา คำตา

๑๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๓

นางหนูเวียง สระแสง
๒๕/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๔

นางสาววิไลวัลย์ พานันไชย
๓๐/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๕

นางหนูพิศ ทะรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๐๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๖

นางสีนวล มณีสังข์
๐๔/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๗

นางพรณิชา แก้วเชียงทอง

๑๒/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๘

นางน้อย เวียงแก

๑๖/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๖๙

นางคำ ทองจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๐๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๐
นางสาวเพลินพิศ ไชยโกฏิ

๐๗/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๑

นางพรมมา อบเชย

๑๘/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๒

นางปราณี ทองจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๓

นางบุญมี สุภาษร
๒๔/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๔

นางนารี แสนพล
๐๓/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๕

นางทองอินทร์ บุณยงค์
๐๑/๐๖/๒๔๙๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๖

นางสาวประภัสสร กุลอนงค์
๒๔/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๗

นางสาวอนุชิตา โทสีทา
๒๕/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๘

นางจารุวรรณ สำเภา
๐๔/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๗๙

นางหนูกาล แสงสว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๐
นางนุชาดา เศรษฐมาตย์

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๑

นางสาวอาริยา สร้างแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๒

นางสาวคำอุ่น คำแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๓

นางสาวปู ทองสัมฤทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๔

นางสาวสุปราณี ยีแข่ง

่

๐๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๕

นางสาวอุบล คำนนท์
๐๔/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๖

นางสาวยุวดี จันทร์ส่อง
๓๐/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๗

นางสาวชลิดา สุตาสุข
๑๖/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๘

นางสาวปนสยาม ปญญาดี
๐๑/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๘๙

นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง
๐๕/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๐
นางวาสนา มาลัย

๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๑

นางสาวอรจัย สำลีใย
๒๘/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๒

นางสาวทวีลาภ ทองแพง
๑๓/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๓

นางสาวนำฝน ดวงใจ
๑๕/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๔

นางสาวอรอนงค์ มงคุณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๕

นางสาวนราธิป จำปาจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๖

นางสาวแทนฤทัย สร้อยเพ็ชร
๑๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๗

นางสาวธิดารัตน์ ขำคม
๑๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๘

นางสาวกนกวรรณ พรสุรพล
๐๒/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๓๙๙

นางสาวดาราวรรณ แก้วบุญเรือง
๐๕/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๐
นางสาวชลณีพร ทัศน์ศรี

๐๔/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๑
นางสาวณิญานันท์ วงษ์อุด

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๒
นางวิไล พรมวิจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๓
นางบุญทอง มณีภาค

๑๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๔
นางวาสนา คร่อมกระโทก

๑๑/๐๒/๒๕๐๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๕
นางสาวนี พันธวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๖
นางสาวมน พันธวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๗
นางสาวสมเพียร หนองงอก

๐๗/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๘
นางเล็ก สมบัติวงค์

๒๕/๐๖/๒๕๐๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๐๙
นางนงคราน ภูมิมาตร

๓๑/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๐
นางสาวนิตยา ชุมคำ

๑๗/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๑

นางจอม ประถมชาติ
๐๑/๐๑/๒๔๘๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๒
นางสาวเบ็ญจวรรณ วามะเกตุ

๐๕/๑๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๓

นางภิมภอร วรวิบูลกิจ
๒๖/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๔
นางสาวประภาพรรณ

เนืองภา
๒๗/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๕

นางสาวปนัดดา โสดาจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๖

นางนภาภรณ์ บุญยืน
๑๖/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๗

นางสาวสมปอง ขจร
๒๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๘

นางสาวมี แก้ววงศ์ษา
๑๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๑๙

นางภูวา เวียงไชยศรี
๐๘/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๐
นางสมควร เกษน้อยที

๐๑/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๑

นางสาวเต็มสิริ ถีระทัน

๑๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๒

นางสาวปาริชาติ ทัดเทียม
๑๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๓

นางสาวกิตติญา ทองไทรเมือง
๑๐/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๔

นางสาววชิรญา จรบุรมย์
๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๕

นางสุดาทิพย์ สายสุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๐๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๖

นางสาวสุขสันต์ พันธ์โสภี
๑๙/๐๑/๒๕๔๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๗

นางนิภาพร สีทะ
๑๗/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๘

นางสาววรัชยา
จารุรัตนไพศาลกุล ๒๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๒๙

นางสีดา บุญยงค์
๒๑/๐๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๐
นางสาวปรียานุช บุญเชือม

่

๒๗/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๑

นางสาวธัญญรัตน์ นามษร
๐๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๒

นางสาวสุพัชชา เทียมทัศ
๒๙/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๓

นางสาวศุลีพร บุญโสภา
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๔

นางสาวรัชนีกร หนูอินทร์
๐๖/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๕

นางสาวอินธุอร ขาววงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๖
นางสาวดาวพระศุกร์ วรรณราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๗

นางสาวเบญญาภา โมษิตโชติกร
๑๔/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๘

นางสาวสุกัญญา พรมด้าว
๐๔/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๓๙

นางอรทัย สาสาย
๐๗/๐๔/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๐
นางรจนา ศรีดี

๑๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๑

นางจารุภา ทองคำดี
๒๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๒

นางนภาพร ประหาวัตร
๐๘/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๓

นางสาวสุรีย์รัตน์ สมนึก

๒๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๔

นางสุพรรณ เกตุสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๕

นางสาวสุปยา สัตยากุล
๒๔/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๖

นางสาวพัชรินทร์ นนทพจน์
๒๗/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๗

นางสาวพรภิรมย์ มังคัง

่ ่

๐๓/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๘

นางสาวอัมพร ทองผาย
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๔๙

นางวรรณสี แก้วกันยา
๑๒/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๐
นางหนูจันทร์ สาระออน

๑๐/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๑

นางสาวเพ็ญนี โอสถศรี
๑๔/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๒

นางสาวโสภาวดี สุดเต้
๐๑/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๓

นางแก้วอุดร อินทะสาน
๒๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๔

นางนันทิกา เหล่ามาลา

๑๗/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๕
นางสาวเยาวลักษณ์ เดชกุล

๒๙/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๖

นางสาวพิมพ์ผกา พรมโต
๑๖/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๗

นางสาวขวัญตา บุญมีชัย
๐๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๘

นางแอ๊ม มัดถาประตัง
๑๐/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๕๙

นางจิตรา มารุตพรรณ์

๑๒/๑๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๐
นางอุไร นนท์พละ

๒๘/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๑

นางสาวรัชนีกร ชอบเสียง
๑๔/๐๘/๒๕๐๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๒

นางสาวสาคร จันทะวงค์
๑๐/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๓

นางสาววันใส ไชยคำ
๐๘/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๔

นายไพโรจน์ ปนแก้ว
๑๔/๐๓/๒๔๙๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๕

นายใหล จันทร์สมาน
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๖

นายยุทธนา จันทะโสม
๑๔/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๗

นายสาคร ละครวงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๘

นายขจรชัย พรรณาภพ
๐๖/๑๑/๒๕๐๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๖๙

นายศุภชัย จันทะเสน
๒๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๐
นายกฤษฎา วุฒิชัย

๒๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๑

นายทวิช ไชยราช
๒๖/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๒

นายชูชาติ อ่อนโสภา
๑๓/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๓

นายวีระศักดิ

์

นิงนาน

่

๒๔/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๔

นายภูพิชิต ศรีสำอาง
๑๖/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๕

นายสมพาน บุญภา
๐๑/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๖

นายพิชัย ไชยมาตย์
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๗

นายชุมแพ สุวะทอง
๒๓/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๘

นายสมศักดิ

์

ศิริบูรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๗๙

นายรังษิต ตะประชุม
๓๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๐
นายพรนิมิตร์ ยินดีทรัพย์

๑๘/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๑

นายสาธิต โฉมมณี

๑๒/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๒

นายวุฒิพงษ์ ประทุมวัน
๐๕/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๓

นายทินวัฒน์ ศรีดี

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๔

นายเจษฎากรณ์ ประธาน

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๕

นายวีระยุทธ พาลัง
๒๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๖

นายฉวย เอกนิกร
๐๙/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๗

นายอาทิตย์ สมสอางค์
๓๑/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๘

นายเมตสิทธิ

์

บัวใหญ่
๐๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๘๙

นายสาคร ศรีปราชญ์
๐๒/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๐
นายคมสันต์ มุ่งหมาย

๒๓/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๑

นายรังสรรค์ หัตถามา
๑๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๒

นายธนิต นนทภา
๐๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๓

นายธีรศักดิ

์

ชาติมนตรี
๑๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๔

นายสมบูรณ์ ประกอบศรี
๐๑/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๕

นายกิติศักดิ

์

ปารดิษฐ
๑๙/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๖

นายบุญหลาย ภูเขาทอง
๒๕/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๗

นายพสิษฐ์ ปสสาสิงห์
๒๔/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๘

นายสถิต สมนึก
๐๑/๐๕/๒๕๑๐

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๔๙๙

นายจำรูญ สืบสกุล
๑๙/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๐
นายกุหลาบ จอมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๑
นายสมานมิตร สมบัติหลาย

๑๔/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๒
นายกิจติพงษ์ เนวะมาตร

๐๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๓
นายสุพล พึงสาย

่

๐๒/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๔
นายไพบูลย์ ดีมูล

๓๐/๐๙/๒๕๐๒
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๕
นายทศพร บุราไกร

๒๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๖
นายสุพล สมเพาะ

๒๙/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๗
นายสมบูรณ์ มังคัง

่ ่

๓๐/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๘
นายอุดร มาทฤทธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๐๙
นายนวพล สุมะนังกุล

๐๑/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๐
นายนรพนธ์ จันดี

๑๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๑

นายศราวุธ เชิดชู
๒๘/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๒

นายบัญชา ประสานพิมพ์
๑๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๓

นายนาวิน พันนาพบ
๒๔/๐๗/๒๕๐๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๔

นายขันตี ผ่านเสนา
๒๕/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๕

นายนครินทร์ สมพร
๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๖

นายกิตติคุณ จันทะรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๗

นายเศรณี ลาแสน
๐๖/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๘

นายศุภกร พลสันต์
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๑๙

นายบุญเลิศ ฬานันท์
๐๒/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๐
นายยุทธพิชัย ชืนใจ

่

๑๗/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๑

นายบุญมี สมทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๐๘

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๒

นายพิชิต อุ่นอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุบลราชธานี สุปฏนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ไชยสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายธนภัทร บุญจริง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กชายปกรณ์ ประทุมมาศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายภูมิรพี แสนท้าว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กชายเจษฎา กลางถิน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายวสุกฤต พิมพกัน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายกฤษฎิ

์

ไชยกาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงลลิตา แผ่นแก้ว

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงธฤษวรรณ คำหนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงธนิตดา พันธ์โสภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายศิรชัย คำทา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญกระจ่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายฐานวุฒิ เจริญทัศน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายพิริยกร ผลารักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายพัชรพล ประทุมแย้ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทาคำห่อ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายนัทธพงศ์ ปนทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายกวีพัทธ์ ถิมขาม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายนันทวรรษ บุญสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงปภาดา อินทร์ผ่อง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงวิภากมล สุวรรณกูฏ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายณัฐวรรธ ธานี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายนิธิศ วุฒิเสลา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงชนินาถ แสงส่อง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กชายพลวิชญ์ อารียะธนวัลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงปนัดดา บุญศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายธีรภัทร นักคำพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุภัสสร นามนาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงจิรณิชชา ดวงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงธีรนันท์ หาญชนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายชนกนาถ อินถา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายกวี สำราญเริญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สารีมูล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายวสันต์ สิงหพัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงพรภัชชา นาเรือง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ รากเงิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายพงศกร ทวีพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ คำประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายจักรภพ ถูระวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงอาภัสรา สังขฤกษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายพัชรากร ยอดกันหา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายชยพล คันธจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายณธกร บุตรพรม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ แสงสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายพสิษฐ์ คันธานุรักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ โคตรสาลี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงศิรภัสสร วรธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายธนกร บุตรราช

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายชยกร วัณณะพันธุ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายอภิสร พันธะนาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวกอ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงสุจิตรา ยิงยงชัยวงศ์

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สลักเพชร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงธิญาดา ศรีสมบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงแสนรัก ฝามสิริกุล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงมลฤดี มุงคุณพล
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงวลีรัตน์ ฉัตรสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายธีรนันท์ หนูสิน

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายธีรนพ หนูสิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงนิจจารีย์ ทองคำใส
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงกัสมา กาฬเนตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายณัฐดนัย คำสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายเฉลิมราช สว่างแจ้ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ธีระวัฒนศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายกฤษฎา ทองคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายธัญฤทธิ

์

เหมะ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กหญิงศิริกัลยา บุรัสการ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงภริตา วายโสกา

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงณิชา เพ็งแจ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายชลสิทธิ

์

เปนสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงจารุจันทร์ ทองเหลา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายพีรธัช เจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงกนกพร ตัณฑชน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ตัณฑชน
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงพอขวัญ แสงเดช
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงสุธาสินี คนกล้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงณภัทร มณีวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุณัฐชา แก้วลา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายคณิสร วิสาพรหม

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายรพีพงศ์ เกิดอยู่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายภัทรวิทย์ พิพัฒน์กุลศิริ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

จันทป
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงญาณิศา บุญสุภา

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงอรทิชา ราชวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงญาดา เพ็ญพิมพ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายพิชชาณัฐ เพ็ชร์ภา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายกันต์กวี พินธุโท

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายภณพิสิษฐ์ จิตต์จันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงรมิดา วงศ์ดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงภัทรชนก อมรไชย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายพชร โกษาพันธุ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงรัชนีกร กิงทอง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กลินแก้ว

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

แก้วดวงงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงกชนันท์ สิงหะตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงสิรินกานต์ เมษาดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงกมลพร จุลกนิษฐ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงมินท์มันตา พิมพ์พรหมมา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ มณี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ บรรณา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายเอกดนัย ทุมมากรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงสาริศา ลีโคตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ เอกนิตย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงธีร์จุฑา
เกษมสรรผิวอ้วน

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายศิวกร พรหมสุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายศุภกร มนัสสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

เชาวฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายวงศ์พัทธ์ แก้วกลม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงสิรินรินทร์ มะปะโม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายอนาวิล บุญครอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงนัฏฐณิชา สินสิมหา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงศุกลภัทร พิมพ์หล่อ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายทัดเทพ
รฐาธมินเจริญกิจ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ ดอกจันรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ พันธ์คำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ ประยงค์หอม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงจิตติมนต์ พันธ์ศิลป
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายภูรินาท จำเริญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงอักษราภัค ศรีโนนซี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงอาภาณภัสส์ พันธ์สว่าง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงณัฐธินันท์ วังทะพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ สาระชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงมงคลรัตน์ เกาะสมบัติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายธีรวัชร ปราณี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงณัชชา ศาลาทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงสุภัสสรา เลาหะวนิช
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงภัทราณี คุณา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายชัยพร เพือสุข

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายณัทพงศ์ บุญสว่าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายธนาธร นามโคตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายตีรณ ปทิตเดชานนท์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงกันติยากร เขือนสีอ่อน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายภัณณิพงศ์ ศรประสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา บุศดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงปานระพีร์ สุขเลิม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์

กฤษฎิกุลธิติธาดา

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายชนภัทร หมายดี

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ งามวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กชายธนภัทร บุญศิลป
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงฐิตาภา เพ็งอิม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายณภัทร เจริญทัศน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงภัทรภร โพธิไม้

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายณัฐดนัย โจทกราช
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กชายปณณ์ ผาธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา จินาพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงปริญระดา ธานี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงบงกชรัตน์ เศิกศิริ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายปยะ โสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายสุรวัศ ทองธรรมชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงพิตตินันท์ โสมรักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายพนธกร มาโนชญ์จิต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงปยธิดา แสนโกสิก
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายวีระพัฒน์ หอมจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงพิชญา พยัคฆ์กุล
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ รอดบุญมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แท่นมณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุภนิชา ภูผายาง

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คำภารัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายวันชนะ รสเศรษฐา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงรุจิษยา ปะติโก
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงปรียากร ประทุมมาศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายกษาปณ์ ขำตา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงจิรัชญา ยารักษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงณัฐวรา มหาผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายรณกร ดำงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงนงนภัส บัวจันทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายตปธน จันทมาศ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงวิรากานต์ สุยะรา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงวรัชยา สีปานแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายปภังกร พรพจน์ศุภกิจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายวัชรณัฐ สงค์ประชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายปณณวัฒน์ พึงนา

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงวรัญญา ยืนยาว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนทวีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงวรัชยา พิมพ์ศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทระ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงปธิดา เสนา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐกมล แก้วสง่า

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญเย็น

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายนิกร หน่ายแจ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายพัชรพล โพธิพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงธัญชนก คำเหลือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงศมนวรรณ แสนศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงวิชญาดา พุ่มแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายยศกร คุณรักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุริวิภา ถินขาม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายอชิรวิทย์ ครองยุทธ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงธันยพร ศรไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงกล้า
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รูปงาม

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงมยุรฉัตร นาครินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายกวินภพ ประสานพิมพ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายกวินท์ธนา ลดาดก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายเพชรแท้ นามสีอุ่น

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายยุทธจักร ไชยธงรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงศรัณยาภัทร เถาว์โท

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เจริญพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก่นสาร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายรวิภาส ดำพะธิก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายณภัทร ศรีวารี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงปวิชญาดา ศรีมันตะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๑๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายพุทธกร แก้วประไพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กหญิงมานิตา แสงโชติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กหญิงปวริศา พุทธปราณี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงภิญญดา เกษศิลา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงศุจีภรณ์ นนนารถ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงอรจิรา เต่าทอง

๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายเผ่าพงศธร วัฒนธรรม
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายศุภกฤษ วีรีรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายสิรวิชญ์ บุญจูง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรพรหม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงพัตรพิมล สีหะวงศ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายนภณัฐ คัมภ์ทวี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๗ เด็กหญิงอาจริยาวรรณ
ผ่องมณี

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายธัญเทพ หมุนแพง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายภัครวัตร คูณปอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ มะลังศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงภานุตา ราชอุดม
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายปรีชา ดอกคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงกวินธิดา แก้วกล้า
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กชายภูวดล สมศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงปุณยาพร อุทธามาตย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงชญานุช สายวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงพัชริดา รัตนภักดี
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงบุษนำเพชร ไชยดี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายบวรนันท์ บุญครอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายปาฏิหาริย์ ขันติวงศ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ คำแดง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายณัฐนันท์ อินทราชา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุขหล้า
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงลดามณี ระวาดชิด
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา บุญมัน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายธนกฤต ราชสีมากุล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายรณเดช ศรีโกศล
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายดุลยพล พรมโภชน์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงสุทธิดา สลับศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงอนัญญา ทองชุม

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสุชาวดี พันธ์ศรี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงวรวรรณ ปตถาพิมพ์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชชา เสสแสงศรี

๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงสุปวีณ์ มากดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ นักคำพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิพา

์

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ คันธจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงพัชริสา ทรัพย์ศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงลภัสรดา ศิริวิริยะมงคล
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงจุฬารัตน์ กลินบัว

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายเอกอมร สาระพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายนพพล นามแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายนนทวัฒน์ นามแสน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงกิรติกาญจน์ ปทุมรัตนกุล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงธนกาญจน์ กิงนาค

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงสิรกานต์ กุลชโร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เทียมประเสริฐ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงพัตรพิมล นามเกษ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กชายศตคุณ บุญธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงศุภานันท์ พรมทา

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงนริสา เจริญทัศน์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายมีเกียรติ แดงศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงสุลลิตา เกลียงอุทธา

้

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โคตพันธุ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายอิทธิกร ศรีทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงจิณัฐตา คำกงลาด
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายอภิวฒน์ แก้วพวง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายเกรียงไกร บุญยัง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายปณณธร วนะรมย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงนพมาศ บุญบำเรอ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงธนัญชนก วงค์ภา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายธนเสฏฐ์ โลหะสาร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ไกรรักษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงวิลาลักษณ์ ไชยวรรณ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงสุธีกานต์ จันทรมานิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงรัตนพร เรืองรัมย์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงกชกร วิชาพูล
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กชายภัทรดนัย เลิกวารี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงวชิรญา สัพสาร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายสรวิชญ์ มาตชัยเคน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายภัทรกร สายแวว

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐกร อิมหมี

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงธนภรณ์ เมืองหงษ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายโสภณวิชญ์ หมันสิงห์

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงภัทรชนก สัจจานันท์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงนิลยา สาระ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายชุติกร กลมเกลียว

๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงวิลาสินี สายสุข

๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายฉัตรชนก นามเกษ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฐธิดา พุฒตาลอง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงพัณณิตา วังสุทธิสมศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายวชิรวิชญ์ จันดียืน
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายสุวิจักขณ์ กองทำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายศิวกร มาลีรัตน์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายเดชดนัย ชาญอุไร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงณภัทร ธนาคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ดุลย์ชูประภา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายสรัญธร วงชมภู
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายอัครชัย เงินงอก
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายชนาเมธ ธรรมธิกุล

๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กชายกฤตชัย ตังยิงยง

้ ่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงวริศรา ชาญจิตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงวิมพ์วิภา มันคง

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ

ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กชายประดิพัทธ์ อนุสรณ์สมรส
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปูยืน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายสุริยเดข ประทุมเทพ ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายสรายุทธ วรสาร
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กชายอติเทพ สุพิศ
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายอุดมพงศ์ เลขะสันต์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายธนกร กงแก้ว
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายธนนันท์ ตังพณิชยวงศ์

้

๑๗/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายอภิสิทธ์ ประเสริฐทรัพย์
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายปฏิภาณ อนุสรณ์สมรส
๒๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายแฮรี

่

ฮามพิทักษ์ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ ทองเนตร
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายพสุธา ซีซอง
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กหญิงประกายดาว กลมเกลียว

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงภชพร ต้นสิน
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี แสงจันทร์ฉาย ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงปานแก้ว อุบายลับ
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงแพรวา รักษาสัตย์
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงพิมชนก ปากหวาน ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธวัชชัย ดาวเรือง
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ปานศรี ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

เหนือจำทิศ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายอันดา ลมัยกลาง
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงพรพิมาน ผลาเลิศ
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงประภ่วรรณ ผาสุก

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงพิยดา เข็มหอม

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงชรุตา คัดทวี
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงอารียา พวงมาลัย ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงสมายพร เข็มหอม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงภัณฑิรา กมุทมาศ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงนัฏฐาวีรนุช ทองเนตร ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธ์พรหม
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงแพรวา สารพัฒน์ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ

้

 

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงกนกสิริ เหนียวพิพัฒน์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มายาดี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงฉัตรชนก เฉวียงวงศ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงญาณิศา เจริญพร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงญาณิศา โกมลวิชญ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทับทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา ศิลปรายะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายดนุนัย โล่ห์คำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายดีดี ประดิษฐกุล
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายธนกร สอดเสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงธนาภา แท่งพันธุ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กชายธนาวุฒิ ปยะเดชสุนทร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงธีร์วรา ธุศรีวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ โหตระไวศยะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายปยวิชณน์ ศีลประสิทธิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา สิงห์สาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงภัทราพร พรมโลก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงมณชยา ทองเนตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงวณิชชากร สิงห์คำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงวริศรา ภูกานันท์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงวินิธา จึงวิวัฒนาภรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงวิรฎา แสนชมภู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายศิวกร บุญยาน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายสิงหา จันทร์เกษม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายสิรภพ วรวัชรพงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงสุภลักษณ์ พงษ์บุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ต้นโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายสุวัฒภูมิ จันทร์พันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายอภิพัฒน์ ภะวัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงอัญญศิริ จันทร์ศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงศ์รัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๘๙

นางวราภรณ์ นาคมุจลินท์
๒/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี วัดสุทัศน์  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ พูลเพิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงจินตนา เมืองซอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายธนพลชัย เถาว์โมลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงอริสรา สีบุญนำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงวราพร บุญกล้า
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๕

นางสาวธีมาพร อังกาบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๖

นางสาวปยธิดา มัฌชิมะบุระ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายจิตติพัฒน์ ทรายหิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มสีดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงชลธิชา หอมผกา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายชลนที ทองสรรค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงญาณิศา เทืองสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายณัฐชนน คูณดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายธราวุธ เจริญภูมิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงนวียา โมฬชาติ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายนัฐกรณ์ มีศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายพงษ์ศิริ อดทน

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ วังแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายพิสิษฐ์ ธนโชติบริบูรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ถิรบุตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงศดานันท์ มิงมูล

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายศรายุทธ แก้วพร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายศักดิดา

์

สายดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายสุรวัตร คอนสันต์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายอนันต์ จันทร์อ่อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงอสมาภรณ์ บัวพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มะโนธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายธีระวุฒิ กิงแก้ว

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายปรัชญา ไนยนิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายปญญา ชาพิภักดิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ พลพาล

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายสุนี วงสีลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายอดิเทพ รังมะโน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงเปมิกา วรากุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายพูล วัดประชาเกษม  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายณัฐดนัย เจริญพร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายพงศธร สีทาภัก
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายองอาจ โกฏถาด
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายธนกร สายสมบัติ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หอมหวาน
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กชายฉันทัช ชุมชัย
๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายณัฐพล ต้นสิน

๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายชัชวาล ผกาผาส
๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ แก่นอ้วน
๐๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายอนวรรธ จันทราช
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายภานุพงษ์ จันทร์แจ่ม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงจิตราภรณ์ พิมพบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงพรนัชชา ยอดคำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงยุพาพัตร์ บุญดก
๒๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงวิภาวดี ต้นสิน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงอุมาพร หันจางสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงฐิตาพร อรัญกุล
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วงสาสน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงฐานิดา สายสมบัติ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ต้นสิน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ พูลมาก
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงวรณัน เหลากลม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กหญิงสิวนิช ทวีธง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงณิชกานต์ เมืองซอง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายพนาวุฒิ วิลัยพงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายชัยวุฒิ กันยาสาย

๑๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวใหญ่
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงสุนิสา กอแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงสุพัชชา พรมดี
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายสนธยา สดสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายอติชาติ ทองทับ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายอภิรวิทย์ ปุนอุดม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายชานน จันทะราช
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายธีร์กวิน ต้นสิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายวิศรุต แก้วนิล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายณัฐพล สายแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงดรุณี สร้อยสี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงนิชนันท์ ทองทับ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงรุ่งนภา เรือนเจริญ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงมัญชุลี แสนทวีสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงธัญพิชา ต้นสิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงปุญชรัสม์ แว่นระเว
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงกิติยา ทนดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ก่อแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายเตชินทร์ บัวใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายนพชัย ดุจดา

๑๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายสพลดนัย บุญชม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายอิศเรศ รัญคำภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายรัตนโชติ มาลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงจารุนันท์ ถึงปดชา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สมเสาร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงพรรณอร เรือนเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดอนโค
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงพิชญานันท์ ทามี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สายสมบัติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงวันวิสา พุ่มจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงผการัตน์ ยาประกัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงศิริยากร ภาเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงจิราพร โตเขียว
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชาวตระการ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กหญิงอริสา รัญคำภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ไกยนาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงวรัญญา สุวรรณหาร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงพรนภา จันทร์สมาน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญตาม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายไกรเทพ ผิวชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายคุณากร ประเสริฐศิลป

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายโชคภควัต ขยิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายโชคชัย ขยิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายพงศธร นามแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายภาณุพงศ์ พูลมาศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายอภิชาติ อินจำปา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายอิธิพล พิลาพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงจีระนันท์ บุญพบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงช่อลัดดา วงษาสนธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงชลธิชา รัญคำภา

๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงณัฐติยา อ่างศิลา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงนลินี คำเลิศ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปญญ์รดา บุตรโคตร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๑๑๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงลักขณา อินจำปา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงสุภัสสรา สิทธิจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงพงษ์พิพัฒน์ สุภาสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงดรุณี สีแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สุวรรณหาร

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายตันติกร เส้นเกษ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เส้นเกษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายณัฐดนัย ลาภมูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายอนุชิต หารศึก

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายจันทจักร วิลามาตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สมสี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายอัษฏาวุธ พิลาพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายปุณยธร ธรรมรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงมุทิตา แสนทวีสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายเอกวัฒน์ ลามาตย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายชานนท์ นนทะชัย

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญล้น
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กชายอธิพล กลินบัว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายอภินันท์ บุญราม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๔ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

บัวใหญ่
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช เค้าทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กชายพิเชษ จอมขวัญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายอภินันชัย วงศ์ชาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายนิตินันท์ บุญพบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายดิเรกฤทธิ พลอาจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายดนัยยศ โสมเกตรินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายเอนก สายศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายชาญวุฒิ ขันตี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายสหัสชัย ทองอ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา เจริญพร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ เทียงมา

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงวรนุช ต้นสิน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา พาณิช
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงรัตนาพร บุญมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงยุพา คงมาก
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายธีรพงศ์ อำพันทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายธราธิป สำเภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายณัฐจักร คูณภาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายอนุกูล กันยามา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายมนัสวี วงษาชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายชิษณุพงษ์ เบ้าทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายเอกราช สายแวว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายธนวินท์ พรมเพ็ญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มนุษย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงพีรดา บุญวัง

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงธัญญาธร ทองทับ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงนิธาดา เขยหัวคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงนิโลบล แสนทวีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กหญิงรัตติยากร รัญคำภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงฐิติมา ศรีเพชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงแพร ยุดกระโทก
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงกวินทิพย์ อินจำปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายแสงระวี วิลามาตย์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ขาวหนู
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายปนันชัย ประทุม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายไชยวัฒน์ อินจำปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายอนุสรณ์ บุญงาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายรัฐบาล สีแสด
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายมาโนช พูลมาศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายกันตพัฒน์ แนวบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงจิราพร ทองทับ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ แก้วประชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงนิศากร งามเลิศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงสิรินดา เครือเนตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงชนัญชิตา ทองทับ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงไพรวัลย์ คณะพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงเนติรัตน์ ยอดคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
ศรีนวล  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงศศิวิมนต์ แน่นวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)

ศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายปญจพล วงคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายปญญา วงค์มัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงผริตา ทองทัว

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายศรายุทธ จันทร์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงสุภัตรา วงคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายแลม นระมาศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายไกรสร พวงธรรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเปง วัดประชาพิทักษ์  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายกิติยากร ไชยราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วันชม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายชนินทร โสภาทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงนลินนิภา นิลบารันต์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงพรรณนิภา พยัคฆ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายวิทวัตร ปาทาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีทาเวช
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดาทวี
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายอรรคพล ทองลาด

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายอรักษ์ โยธี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายเพทาย ศิริพันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงเมทนี ดวงสนิท
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ เงางาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงกุลณัฐ วันสา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงจรรยาพร รากแก่น
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงจิดาภา จันทะไข่สร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงชัญญาดา สัตยากูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงณัฐอุมา ธงศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงทิวาภรณ์ แก่นจันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายธนภัทร หลานวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายธนาคาร ทีคะโคตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงธัญชนก บูระพา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงนภาภรณ์ มาลาคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กหญิงนรรธิฎา ทองลาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงนิตยา ดาทวี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กหญิงนิศามณี นามลือชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๑๑๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนรุ่งเรือง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายบุญช่วย ประจันทร
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงปฏินญา หอมหวล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงปภัสโร อุทธิโท
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงประภัสสร อนุโภค
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงปอฝาย จันพูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงปาริชาต เทียมพิมพ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายพงษ์ศธร วงศ์สุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงมนธีดา เพียยา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายรชต ผาสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ มูลวัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงวิมลการ ทวีพัฒน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ หม่องคำธิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายสหรัฐ รูปช้าง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงสุชานันท์ อูปทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุมิตรา วงมาลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงอัจฉรา ยอดตา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงอุบลพร คุณธรักษี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายเจษฎา จันเติม
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงกนิษฐา แก่นการ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาลัยพวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงจีรภัคร จันดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ทีดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมกิง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงดวงฤทัย หลิมประเสริฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายธีรเชชย์ สัตตารัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กชายนราวิชญ์ จอมโคตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงนัชชา ขุนตาแสง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายนัทกร ทองลาด
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงบัญฑิตา จันทะสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายประมุข ทองบุตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงปรัชญา พรมไพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กิงแก้ว

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรัตน์ชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายรัชภูมิ คองอินทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงวิชุลดา แสนโท
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงวิไลวัณ โพทวี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขวัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายสมชาย สิงคา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ เมฆสาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงสุชัญญา แก้ววงษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายอตินันท์ รุ่งเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา แก้ววงษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ เกษสร

๑๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายไม้เมือง คำวงษา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงกนกพร ขลังวิเชียร
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กชายกมล สุมาลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายกฤษนัย ขุวงษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายคงชนะ ทาระบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายจักรินทร์ จิตมัน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายชาติชาย ศิริมูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายไหม
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายทีรพัด วิสาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายธนกร วิเชียร
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงธัญญรัตน์ คูณสวัสดิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธีรภัทร พันทอน
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงนันทินี แก้ววงษา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ จันทะไขสร
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงนิชนิภา แก้ววงษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายปฏิภาณ สายใหม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงปยธิดา พันธ์เพ็ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงปยะพร จันทร์พรหม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงพรชนก บุญชู
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงพรนรินทร์ ผลชะอุ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายพีระพล สัมพะวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายภานุพงศ์ คูณสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายภูริภัทร วังไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายมงคล สุขเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีปรุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายวรรธนัย ดวงสนิท
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายวรวัฒน์ ดอนใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายวัชรชัย จันทุมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายวัชรพงษ์ สุวรรณภูมิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายวีระพล พรหมญาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายวุฒิชัย ชิมะสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายศรายุทธ สังโขบล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายศุภกิจ สังโขบล
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไสลรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายไหม
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ สิงห์คง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงสุพรรษา จันทิมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงอังศุมาริน ดวงสนิท

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงเกศินี แช่ตัง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ บุบผาพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงเอมมิกา บุญส่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เดชคำภู
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๖
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ดวงงอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายกวี สัตธรรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิลบารันต์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ วิเชียร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงจิรารัตน์ สุขเจริญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายฉัตรชัย คูณสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายชลณธาร จุนทวี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงชลิดา พาประจง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายชัยชนะ หล้าสิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายชัยรัตน์ แก้วแรมเรือน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กชายชาญชัย ขุวงษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายชาญชัย อัปกาญจน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายชุมพล สังโขบล
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เกษมพร
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายทศพร ขวัญสูนู
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายทักษิณ ถวิลนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายทินกร ทรัพย์ศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายธนากรณ์ ผุยประกอบ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงนริศรา ไทยสิทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงนันทิดา ศรีบัว
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงปานชนก บุดดีวงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงพรพนา วงศ์บุตรดี
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายพิชิตชัย พูลเพิม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงพิศมัย วงทวี
๐๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายยุทธพิชัย บุตรดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายฤทธิเดช สายสมบัติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายวรพัฒน์ ทิพยโสต
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายวัชรพล วงมาลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายวัลลพ โสภาสิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายวีระชัย สัตธรรม
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายศรชัย มาลัยพวง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายศุภกร ผุยพรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ นามลือชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ท่าประจง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงสุพัฒตรา เมฆสาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงสุภาวดี คำศรีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงสุมิตรา บุญส่ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ ภาลสูญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงอริสา วังคะฮาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายอัษฎายุธ จันดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายเจษฎา พินากัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายเจษฎากร พลทหาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คำภาทู
๐๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงกรรณิกา ประสานทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายกวิน หยุดชม
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงจิราพร วงค์สิม
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงชลธิชา ชูอินทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายทศภรณ์ ปติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายธีรเดช สะโสดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายพิทักษ์ บัวเขียว
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้ววงษา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงภาวนา ประภาสัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายสกฤษฎ์ ตะนุมาตย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงสิราวรรณ สายไหม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ พันธ์เพ็ง
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายอิศเรศณ์ ลายประจักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายเดชาธร ฝกแต้

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายเอกนิภัทร มากดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)

วัดบูรพาราม  

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกรฎา สุขใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายกฤษกร สมจิตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายกฤษฎา นาสิงขันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กชายกันตพงศ์ หิตายะโส
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา ทองแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงขวัญฤดี สำรีอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายคณิศร พิมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงจินดาภา ภิลาคุณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายจิระพงค์ ศิริสุภะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายจิระพัฒน์ อนุสนธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ สีหานาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

หนักหินลาด
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ภูมิแสง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สถาวร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงทัชชา ดำบุญมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงทิพวรรณ สีดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายธนพงษ์ พินธุเอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงธนพร จันทร์ดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ อินธิโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายธีรนัย ภูอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายนที คำแผง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงนฤภร เหลากลม
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๘
เด็กหญิงนันธิยากรณ์ จิระพร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงนาขวัญ ดวงทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงนิชา ปลอดกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงบุญญาภา ดาระวัฒน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงปภาวดี สุนิพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงปณชญา เส่งตระกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงปานวาส สุภะโกศล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ จันทะแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงปุญญาดา ฝาระมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายพงศธร วังแก้ว
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายพลพล ทองเหลือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายภคพล ศรีภา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายภานุมาศ อาษอาษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายภานุเดช แก้วมุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงมณีศร ชาวตระการ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงรติมา พิมพ์ทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายวรวิชญ์ พลบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงวารุณี ทองแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายวิษณุพันธ์ เกษแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงศิริกานดา บุญธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายศุภกิจ ถิระบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงสกุลกานต์ ผลพยุง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงสุนันทา ธนูทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายสุภี จันยุคันโท
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงอภิญธิญา บุญเหลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายอัครพล บุญเหลา
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายอัคเดช จันทร์เอียม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วพรหม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายอิศราวุธ มูลพร้อม
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๘
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ บำรุงวงศ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงเพชรดา พันธุวงค์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กชายเมธี วงค์ศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายกนกศักดิ

์

สีวะสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายกันตพงศ์ ศุภษร
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงคีญาภัทร วงสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายจักรพรรด์ เจริญรอย
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายจิรายุ ตอนสันเทียะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายชญานนท์ บุญส่ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงชไมพร แสงราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงฐิติมา แสงดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายณพวีร์ จินะศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายตะวัน ศรีใสคำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายธีรเดช สุขหอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายนพฤทธิ

์

เกษามา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงนฤมล ขุมเงิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงนันทวัน ชาติมนตรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงนันธิดา พายุพัด
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนารี ถีระบุตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายปกรณ์ เส่งตระกูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายปฎิพัทธ์ รางเงิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๒๙ เด็กชายพงษ์พันธกานต์
พินธุกรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ มาโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงพรธิดา บุญยง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงพรนภา ช่วยสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงพรรณนิภา อุ่นใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน สิงห์เลิศ

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงพัชรพร บุญชอบ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กหญิงพัชรพร ผาหยาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงพัชริดา ถีระบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายพิทักษ์ บุญมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงพิมพ์ศิริ สิมมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงภัณฑิรา โทรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายภัทรพล สุดรักษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายภูมิฟา ศรีบุระ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงมลทยา มีทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงมลธิดา ทองเต็ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงรัชนี พันธ์โสม
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงวรรณนิพา ศรอภัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๗

นางสาววริศรา โพธิคาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายวาคิม วิชา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงวาสิตา หอมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายศดานนท์ สมพร
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายสิทธินันท์ สิงหไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงสิริรัศมิ

์

วัฒนราษฎร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายสุชาติ พันธุวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงสุนิสา ศรีคชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชุมพร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายอนิรุทร์ ปวนครบุรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายอนุเทพ ฝางคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายอภิพัฒน์ ภูงอก
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ อัครชาติ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายอลงกรณ์ เวชศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายอิทธิพล บุญส่ง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์อบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงเมทินี ลุกลาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ การบุญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญทน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงไปรยาพร อุดมพืช
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายกรวีร์ แสงใบ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงคณึงวรรณ ผากำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงจิตสุภา คุณธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีรักษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงชญานี แสงขาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงชนาภา ราบเรียบ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายธนพล สมภาวะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายธรรมนูญ ตังตระกูลมีสุข

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายธวัชชัย ชินคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายนพพร ทองโบราณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงนภาพรรณ แสนทวีสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงประนัดดา คำภูมี
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายประพัทธ์ จันทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายภัทรพงศ์ สารี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายสิทธิชัย บุญเสริมทรัพย์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงสุธิดา อ่อนพา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุภัชชา พรมดาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุภาพร เนตรสุนทร
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุตรอ่อน
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายเทวา คูณทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงแก้วตา มหาไชย
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงไมตรี ฝางคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภาระเวช
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๐

นางสาวกิงกาญจน์

่

เหล็กกล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงขนิษฐา มูลเทพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๒

นายคงอภิสิทธิ

์

ภูงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงจิดาภา วริสาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๔

นางสาวจิตรานุช บัวเกิด
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๕

นางสาวจุราวรรณ บุญจวบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๖

นางสาวชโรชา โลหะกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงญานิกา สายสินธุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๘

นางสาวฐิติมา ประทุมพิมพ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๓๙๙

นายปฐมพร วงษ์สง่า
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๐
นางสาวปวริศร ดีเลิศ

๑๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๑

นางสาวปวีณา บุญโยธา
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๒

นางสาวพรพิมล โพธิชัย

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๓
นางสาวพลอยไพลิน ภูอ่อน

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๔

นางสาวพัชรินทร์ จู่โจม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กหญิงพัชรี คูณศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๖

นางสาวพิจิตรา พรมดาว
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายพีรวิชญ์ สุนิพรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๘

นางสาวมณีรัตน์ โกกระบูรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๐๙

นางสาวราตรี แสงหา
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๐

นายวายุ นามสมดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๑

นางสาวสิริรัตน์ คิรีเขียว

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๒

นางสาวสุชาดา วงษ์สมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๓

นางสาวสุดารัตน์ เมฆใส
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๔

นายสุทัศน์ รางเงิน
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๕

นางสาวสุธิตา คิรีเขียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงสุนันทา บุญยงต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๗

นางสาวสุพัฒนศร พรมดาว
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๘

นางสาวสุภาวิณี สุยะ
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๑๙

นายอภิสิทธิ

์

พวงชุ่มชืน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงอัญชลี ตรีบุญเมือง
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๑

นางสาวอุไรวรรณ ทองไชย
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๒

นายเกรียงศักดิ

์

บุญเหลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา ดวงศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๔

นางสาวเด่นนภา ภูผากัมปนาท
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๕

นางสาวกนกอร ชานุวงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๖

นางสาวจินตนา พิมพกรรณ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๗

นายจิรวัตร วันทนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๘

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๒๙

นางสาวจุฑามาศ แย้มกลาง
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๐

นางสาวชิดชนก ผากำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวญาตาวี มณีศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๒

นายทิวตะวัน ศรีเงิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๓

นางสาวธนัชพร จาระงับ
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๔

นายธวัชชัย ฐิตะสาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๕

นางสาวนัฐสิมา นางวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๖

นายนิธิพัฒน์ ท้าวด่อน

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๗

นางสาวบุญยาพร ปดภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๘

นางสาวปนิกาย บุญเหลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๓๙

นางสาวปภาวดี ปสสาคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๐

นายยุทธศักดิ

์

บุญรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๑

นางสาวระพีพรรณ นามคุณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๒

นายรัตนเดช แก่นเสาร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๓

นายรุ่งฤทธิ

์

สีหาพงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๔

นางสาววัชลัย ภูมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๕

นายวิสิทธิ

์

สนสุผล
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๖

นายสรรเพชร นามเวช
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๗

นายสัมฤทธิ

์

จันดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๘

นายสุจินดา ศรีบุระ
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๔๙

นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๐

นางสาวสุพัตรา ธนูทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๑

นางสาวสุยะณา ขันช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๒

นายอนุรักษ์ มาโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๓

นางสาวอภัสดา คำพล
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๔

นายอภิสิทธิ

์

มวลสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๕

นางสาวอรทัย วันทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๖

นางสาวอรทัย สิงห์ราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๗

นางสาวอรยา วงศ์ศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๘

นางสาวอรอุมา ศรีบุระ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๕๙

นางสาวอาภัสรา ศรีดาวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๐

นางสาวอุมารินทร์ คืนดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๑

นายเชษฐา จันทร์ผาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๒

นางสาวเดือนฉาย บุญชิด
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๓

นางสาวเปรมฤดี นามพงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๔

นางสาวเรนุกา สิมมาทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๕

นางสาวไพรวรรณ ก้อนคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๖

นายคมสันต์ พุ่มแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๗

นายจัตวา กระจายศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๘

นายจิรานุวัฒน์ ดวงสีดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๖๙

นายธนวิชญ์ เจริญลอย
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๐

นายธีรศักดิ

์

ศรีอ่อนตา
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๑

นายนพรัตน์ ศุภษร
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๒

นางสาวนิภาพร พิมพกรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๓

นายบรรณวัชร บาศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๔

นางสาวบังอร ชุมพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๕

นางสาวประวีณา นามวงษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๖

นางสาวปาลิตา ธนูทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๗

นายพันกร เยือใย

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๘

นางสาวมณทิชา คำดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๗๙

นางสาวรุ่งทิวา ปองคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๐

นายวีรวัฒน์ หัสดง
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๑

นางสาวศิริลักษณ์ สุขหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๒

นางสาวสิริญญา ศรีบุระ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๓

นางสาวสุนิสา อาสาธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๔

นางสาวสุพัฒตรา สายแวว
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
วัดปาวิเวกศรีเมืองใหม่

 

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ จงเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายกรรชัย พูลทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงกัญญาภา พันนารี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เรืองสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายกิตติพศ คงสิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงคริษฐา วงศ์ละกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญนามน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

แก้วศรี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจิดาภา งามจริยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายจิรภัทร พลอยกลาง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงจิรภิญญา กอชารี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงชฎิลดา ภาดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายชนะชัย เครือดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายชนาธิป ภูษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงญาริณีย์ สุวรรณสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันดาแดง

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี โลหะกุล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เสนาพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงณัฐวดี กลมลดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาโว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงณิชาพร จิบจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงดลพร วราพุฒ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายธราพงษ์ การะพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงธัญชนก แจ่มแจ้ง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายธันย์วรัชญ์ ริทัศน์โส
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงธิญาดา คำทา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายธีรชัย อ่อนวรรณะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายธีรภัทร ฤทธิยงค์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ วาระศรี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายนพเดช พรมวงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายนวริน พิทักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายนันทวุฒิ สิงห์แจ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงนิชนิภา เพียแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงนิภาพร ขำปน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๑๙
เด็กชายปกรณ์เกียรติ จันทรังษี

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงปพิชญา สุทธัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายปภิณวิช สาริก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงประพิชญา สายบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงประภัสสร บุญบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายปรีรวัฒน์ มาลัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายปรเมธ เวียงแก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงปณฑิญา สุทธัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปณณรัชต์ คำมูล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายปารวุฒิ บัวใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงปาริศา รัตนโค้น
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายปนใหญ่ สวัสดิวงศ์

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงพฤทธิพร ไผ่ล้อม
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ มะลิจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงพาขวัญ เครือแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา วรรณสิม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงพิชายา นันตา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ร่วมกล้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงพีริยา เสมอใจ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายภูริภัทร เชือทอง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงมาริษา โกศล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายยุคลธร ไพวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายรณกฤต ทองเหลือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายรัฐสภา ตุนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงรัติกาล นามเขียว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงลภัสรดา สีหาบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กชายวรภัทร เวสสุริยา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงวรวลัญช์ สิงห์โท
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายวรวิทย์ สร้างพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายวรัญู ปทุมศิริทิพ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายวริศเดช อำนาจวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายศรศักดิศรี

์

ปราโมทย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สอนอาจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงศิริกัลยา สีทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ วงษาบุตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายศุภากร สระสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายสิริมงคล วงษ์ษาสันต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงสิริยากร สีสุภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงสิริวิมล ผิวเกลียง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สิงคา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาลีพวง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงสุทธิตรา กะชา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงสุธิดา เลียมนางรอง

้

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงสุนิศรา ประทีปทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายสุภนัย พุ่มทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายสุรยุทธ์ ไชยสัตย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  
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อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายอนิรุธ บุญสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายอนุชิต ปริโยทัย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายอนุสรณ์ เรไร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายอภิชาติ ส่องสีโรจน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงอมลธีรา กล้าใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายอรัญธรรม เลขสัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายอัษฎาวุธ คันที
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายอาทิตย์ ดวงแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงอำภาภรณ์ บุญเรือง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สารพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายเจษฎา โยธากุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายเชษฐา อาพรศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายเดวิท วรรณประภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายเตวิช พิกุลศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๗๙
เด็กชายเทพประทาน ประถมชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา พันธ์วงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงโสมลมัย ทองวัน
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายไกรศักดิ

์

พันธ์วงค์
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงไอรดา ปาสาจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงกัลยา ฉัตสุวรรณ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำสำโรง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กชายณัฐภัทร ปุรินันต์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายธนกฤต วินาโล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายธนภัทร สมบัล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายธนากร พละกาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายนฤเทพ ผลชะอุ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายนัธพล ก้อนทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงปยธิดา ดิษฐประสพ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายภัทรศักดิ

์

บรรลุธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายภูพิพัฒน์ กองสะดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงลักขณา แตงอ่อน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงวรดา ถินขาม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงวราพร วังคะฮาด

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงศิริมล ทองสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงสุธิดา ต่อนคำสน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายสุธีมนต์ แสงกำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ สีหาบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายอิสระ แซ่ย่าง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๓

นายโจเชฟน โคตรบัณฑิต
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงกนกรัตน์ กอแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กชายคณิน คุชิตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายชัยมงคล หาทวี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรไชย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายต้นกล้า ผิวคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงทัดดาว นาละคร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงทิพย์อัปสร วงศ์ดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงนิกัลยา สีสุภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายนิติพล ฤทธิรักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายบุญญวัตต์ ถึงแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงปนัดดา เปลือยหนองแข้
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงพรลภัส คำมาโฮม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายพัชรพงษ์ โสวรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายพัชรพล มินชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงพัฒณิตา แสงสี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงพิชญาภา โพธิภา

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงมุทิตา แก้วสาลี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงรริสรา พรมกอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงวัณภา ศรีพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายวายุเทพ วงศ์ชำนาญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายวิริทธิพล

์

เรืองเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กชายศรีจันทร์ ดวงจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายสุริยา ขันทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายอนุชิต ทิยาโน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กชายอภินันท์ กันญา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงอาทิตยา ผองสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายชลสิทธิ

์

ขุนโทนิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายณัฐภูมิ จูมครอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ไพศูนย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญวัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงนาฎนารี คำสีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายปภานิล บุญพวง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงรัตติกา จันโต
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายวสันต์ กูฏโสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายอภินันท์ สมมาคูณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๓๙
เด็กหญิงประภาวัลย์ วงค์ทองนิล

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงพิยะดา จูมครอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายศรัญยู ประสมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายอัครพล สมมาคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กหญิงชลธิชา วรรณแสวง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงดลยา มีวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงปทมนันท์ อินนกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ อ่องอัมพร
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายสุรชัย ติจะนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดวน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงขนิษฐา รอดวินิจ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงปนัดดา พาสันต์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงพัชรมัย ปาวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายลายไท พลาพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายวันปยะ วงค์ษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงสุชาดา กาญจนพัตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงสุฬณณุดา มาละนิช
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา สะอาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายณัฐพล แสนทวีสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายธนธรณ์ พิมพ์ศรีโคตร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงบุษบา นาคำมูล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงปนัดดา สุขขัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายพลพล แก้วมีศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิยาดา เพียแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงภานุชนาถ พรมทา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงวรรณธิชา โกสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุกัญญา มาละนิช
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายอานุภาพ ทันสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๖ เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์
ธาดาวงษา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายกฤษณะ บุญล้อม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงปยนุช สุขเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายพิพัฒน์ แก้ววงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายพิเชษฐ แก้ววงษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงฟาใหม่ พบจันอัด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายสิทธิชัย แสงศิลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายอัจชรพล ก่อนกระโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงชลิตา ศรีทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงฐานิตา ธุสาวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายธีรพัฒน์ บุ้งทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงนฤมล กะซา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายมนูญ บุญรินทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงศศิวิมล จิตจันทึก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงอริสา ศรีทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายณฐพัฒน์ พาชืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายณัฐพรชัย โนรีรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ รินทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายดนัย พรหมนนท์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงดลฤดี ควรการ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายธนะชัย เจริญเชาว์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายธันยธรณ์ ปลุกใจ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายปารมี โนรีรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายพชร บุญเลิศ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงพนิดา ไชยธงรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพลอยสวย บังศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงภัทรวดี โทถม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปรีชา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงวรรณวิสา โสตแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงวิมลนันท์ สายจำรูญ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายวิวัฒน์ มีทองแสน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายสรัลพร โสภามาตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายสาละวิน แก้วการ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายสุรชัย ทองทวิง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุวิชาดา โลหะสาร

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายสเตฟาน ศรีมันตะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายอดิศร ชูยศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายอลงกรณ์ วรโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ไชยเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญสอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายจักรกรินทร์ นางาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงฑิตฐิตา นางาม
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายธีระทัศน์ นางาม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงปวีณา ทองเย็น
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กชายพงศ์ดนัย ทองนวน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายพัชรพล ประนันท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายภูริภัทร ไชยเลิศ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายศรายุทธ ชินทวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุธาศิณี หลักทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีสุวงค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงอมรวรรณ วิเศษศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงอริยา บุญเติม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายเจตนา ประหยัด
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญจอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายศุภณัฐ สุดแสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายสรไกร สิงห์ใหญ่
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายณัฐพล โนรีรัตน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงปรายฟา วันทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงปาลิตา ลาภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองฮาง วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงกนกนาฏ เอกรักษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์สว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายกฤษกร จำปาเงิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ คำนวน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงกัลปยา ศรีสรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงกัลยณัฐ แตะต้อง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

ประทุมพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญลี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงขวัญนภา ยุทธเสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายคณิตศร พลพวก
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงจตุพร แสงทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชินทวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ บุญอารีย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงจิตติญา กาหลง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงจิราพร บุญมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กหญิงจิราพร เกิดบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายจิรายุทธ บุญเนตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงจิรารักษ์ หินอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิลารัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หินไชยศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงฉมาสินี ศรีชมภู
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กชายฉัตรณรงค์ ทุมวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงชลลดา ศรีเสาวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายชลาสินธุ์ พิณทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สาระบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงชิดชนก บุญมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายฐานันตร์ เยาวภาค
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำผานุรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กชายณภัทร แสงเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๔
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ อยู่รอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงณัฐชา คงศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงณัฐชา จันอร่าม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สุทธสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายธนพล บุญจริง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๕๙
เด็กหญิงธนวรรณชนก

สินสำอางค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กหญิงธิติสุดา ทวีศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายนพรัตน์ วอทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงนิรมัย โพธิศรี

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงนำฝน อุระโลก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายบัณฑิต ใจตรง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายบัณฑิต ไชยดำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงบุญญดา สิงสันต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายบุณวัทน์ ดีรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายปรเมศน์ แววศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงปฐมภร ภูพวก
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายปยะราช คงพร้อม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายพงศกร ฟองเสียง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

อุ่นจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายพันทวี พลพวก
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงพิยะดา ศรีพลาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายภัคพล บุญคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงภัทราพร ผาลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กชายภาณุพงศ์ คำทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายภีรพล นนธิบาล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงมานี ผันผ่อน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายยศกร เด่นจารุกูล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงรัชตะ เทวีลงกรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงลักษณพร พงษ์ภาพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงวริศรา ธงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงวิยดา พวงเพ็ชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี โต้งกระโทก
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงวิสุดา ลานนท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงศิริอักษร พวงจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายศิริโชค วรรณสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงอธิชา ภัควันต์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงอิริยา จันทร์หอม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ์ สายเสมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงเกษมณี ทองชุม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขุนเกียม

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายเทพอุบล บัวพุฒเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายเทวัญ ทวีจิต
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงเนติภรณ์ สองศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงเปรมฤทัย ทองจำรัส
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงโสภิตนภา ครึมค้างพูล

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงกนกอร แย้มศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงกัณฐิกา ภูติวัติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายจักรภัทร สมคะเน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงจิรภัทร์ มนัส
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงจีรวรรณ สมบัติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายชัยณรงค์ อุ่นนาเรียง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กหญิงณัฐชา ปุกจันทึก
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายณัฐพล คันธจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายธนาพร ดาราวิเศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยคำแพง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงนัฐชา แสงสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายนิธิกร สารการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายบุญญาฤทธิ

์

คำปอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงปทมาวี แสนภูมี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายปติพงศ์ ทางทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงพรพิมล ผ่องแผ้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงภัทราพร ริทัศน์สาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายรณกร โกศล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงวันวิสา มุธุสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงวิณัฐชา มุธุสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงวิภาพร สาลี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายวีระภัทร แสนสุด
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงศศิประภา แขมคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรภาพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฉลวยแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงอรณิชา แสงใส
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสงสืบ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงกนกพันธุ์ วงศ์ชมภู
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงกมลเนตร บุญธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายกฤตกร กล่อมเสียง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงกัณญภัทร อุ่นจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ธงศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสวงนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงธมลวรรณ มณีพงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงปทมาพร ฉวีวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายรชต ศรีสรรค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ บุญยิง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงวรรณพร ชูจิตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ บุตรโคตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงวริษฐา สืบแสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงสุคลทิพย์ ยุทธเสน
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงสุประวีณ์ บุญพิมพ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญถูก
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงหทัยชนก ถาวรพัฒน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายองอาจ ไชยแสง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงอรปรียา มนัส
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สารการ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายอลงกรณ์ บุญเจน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๘
เด็กชายเกียรติสุริยะ

์

สอนอาจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๔๙

นางสาวการสดา สังฆะศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๐

นายกิตติพงษ์ ขันติกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๑

นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๒

นายณรงค์ชัย คันธจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๓

นางสาวธนัชพร สาระกิจ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๔

นางสาวธัญลักษณ์ บุญพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๕

นางสาวธิดารัตน์ วรสุทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๖

นางสาวบัว ส่วยอู
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๗

นางสาวพิมชนก แสงแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๘

นางสาวพิมพ์วิไล ทองจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๕๙

นายพิเชฐ ตระการจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๐

นางสาวภัทรลดา จันทร์หอม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๑

นายภูตะวัน บุญประพาน
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๒

นางสาวมลทิยามาศ พวงเพ็ชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๓

นางสาวยุรี วิเศษชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๔

นางสาวรัชดา บุญภักดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๕

นางสาวรุ่งนภา อ่อนโก๊ก
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๖

นายวิทธวัช ภาคสอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๗

นางสาวสุชาดา ทองวงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๘

นายสุประพัฒน์ ทองตือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๖๙

นายสุรศักดิ

์

นามแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๐

นายอดิศักดิ

์

สุทธิวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๑

นางสาวอรปรียา บุญอารีย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๒

นางสาวอังตะวัน นาสถิตย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๓

นางสาวอารยา บุญรินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๔

นายเด่นชัย ลาลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๕

นางสาวกรกนก แก้วเขียว
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๖

นางสาวกรวรรณ ปนแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๗

นางสาวกัญญารัตน์ ทองประสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๘
นางสาวกิตติยาภรณ์ บัวสอน

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๗๙

นางสาวจิราภรณ์ รุ่งเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๐

นางสาวจุฬารัตน์ วรโพด
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๑

นางสาวชลธิชา สารกิจ
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๒

นางสาวชลิตา เชือคง

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๓

นายชาตรีชาญ แสนสุด
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๔

นางสาวญาณัจฉรา ไกรษี
๐๓/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๕

นางสาวณัฐธุรส ชินทวัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๖

นางสาวณัฐพร บริสุทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๗

นางสาวณัฐพร สำเภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๘

นายณัฐพล บุญลี
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๘๙

นางสาวนภัสวรรณ ทองสลับ
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๐

นายนันทวัฒน์ อุทุมพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๑

นายนันทวัฒน์ เครือศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๒

นางสาวบัณฑิตา คันธจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๓

นางสาวบุปผา ทำนุ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๔

นางสาวประนัสอร ศิริวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๕

นางสาวปาริฉัตร นามไพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๖

นางสาวปาริชาต อินทร์ศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๗

นางสาวปาริตา บุญยศ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๘

นางสาวพรธิดา บุญยอ
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๘๙๙

นางสาวภัทธพร สมพงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๐
นายภัทรพงศ์ สังกะเพศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๑

นางสาวมณียา พรหมมานะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๒

นางสาวมณีรัตน์ ชูเนตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๓

นางสาวมนทิรา นาดูน
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๔

นางสาวมาริษา พละศักดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๕

นางสาวมุฑิตา ชมภูพืน

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๖

นางสาวยุภาวดี พวงมาลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๗

นางสาววชิตา บุญสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๘

นางสาววทันยา ภัควันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๐๙

นายวรพจน์ พลรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๐

นางสาววราพร นาเมืองรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๑

นายวิศรุต แก้ววิเศษ
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๒

นางสาวศศิธร หงส์มาลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๓

นายศักดิกรินทร์

์

มณี
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๔

นายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองบ่อ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๕

นางสาวศิริลักษณ์ กุลพรหม
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๖

นายศุภกร ปลุกใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๗

นางสาวสนธิยา กาญจนศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๘

นางสาวสุทธิดา อินทร์งาม
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๑๙

นางสาวสุพัตรา จำนงค์ประโคน
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๐

นางสาวสุรีพร คันธจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๑

นางสาวอรดี วิเศษแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๒

นางสาวอรปรียา บุญชัย
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๓

นางสาวอรุณี ธานี
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๔

นางสาวอินทิรา สังข์รุ่ง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๕
นางสาวเกษสุดารัตน์ แสวงพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๖

นางสาวเจนจิรา บุ้งทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๗

นางสาวเพ็ชรรัตน์ สืบสิงห์
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๘

นางสาวเสาวลักษณ์ สวาสดิวงค์

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๒๙

นางสาวเสาวลักษณ์ สีบศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๐

นายไกรศร นามฤาไชย
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๑

นายธวัชชัย ครองยุทธ
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๒

นายนวมินทร์ ประสพสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๓

นายพลากร พิมพ์พันธุ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๔

นายภควัต สุโทษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๕

นายวีรภัทร์ หินขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๖

นางสาวศิรินยา สิมมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๗

นายอนันต์ กิงแก้ว

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงกชกร ทองสลับ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงกนกพร นัดดาเวช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กชายกฤตภาส ครองยุติ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุริตมนต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายกันตพงศ์ ครองยุติ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงกัลยาณี ครองยุติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายครองยุทธ ภูแช่มโชติ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ครองยุติ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร พันธ์ศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ครองยุติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทวีแสง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

ศรีสิงห์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายทินกร สูญประโคน
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายธนพัฒน์ ร่มจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงธรรธิชา บุญยืน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายธีรภาพ สถิรพูนพัฒน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงนิรัชพร พูลเพิม

่

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายปฎิวัติ แพงมี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายปติพงษ์ เชือนิล

้

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงพัณณิตา มณีพงษ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงภัทรวดี ทองสลับ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงมลทิรา ศรีแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงรวีวรรณ ครองยุติ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายวชิรวิทย์ สายวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายวีระวัฒน์ โชติพิบูลย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายศรัญย์ ครองยุติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงศศิวิมณ อาจเอียม

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายศุภวัน พูลเพิม

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุรภา อาจเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงอนัญพร กินรีวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงอมราพร พูลเพิม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงเกษราภรณ์ ครองยุติ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กชายกษิตินาถ รอดพ่าย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา กิงโรชา

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายกิตตินันท์ ครองยุติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงจิราพร ครองยุติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ครองยุติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงชนิษฐา สังข์สุวรรณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ อาจเอียม

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ กุชัยภูมิ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อาจเอียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายธนดล ฝอยทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายธนภัทร เสลานอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายธนากร ครองยุติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายธีรภัทร สระดินดำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ ทองสลับ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงบุษบา ครองยุติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายปยะวัตร พันธ์ศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายพิชัยศักดิ

์

พ่วงดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายพิพัฒน์ พันธ์ศิริ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงภคพร พันธ์ศิริ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงศิรดา ครองยุติ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงสุกัญญา โททุมพล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงสุวิชาดา กิงจันทร์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงอชิญยา พันธ์ศิริ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองสลับ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มากแดง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงแก้วมณี อาจเอียม

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงกัญญาพร โสมนาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ เลือนฤทธิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายขจรเกียรติ มันหมาย

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายจิรภัทร ทองสลับ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองสลับ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงจิราวรรณ อาจเอียม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงชัดชฎาภร พันธ์ศิริ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงฐิติพร ครองยุติ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงณัฐติญา จันทรหอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงทัดดาว ครองยุติ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายทิวากร ไพทูรย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายธนพล สาระบูรณ์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธีรพงศ์ ศรีทอง

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กชายนนทวัฒน์ เสาร์แก้ว

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงนันธิดา เสียงเย็น

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงนิมิตา อาจเอียม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายบัณฑิต ทองสลับ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กหญิงปฐมาวดี ทองสลับ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กหญิงปะณิตา สุขพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงพรสุดา สุภาษร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กชายพัชรพล ทำประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงพิไรพร ครองยุติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายภัทรพงศ์ ฤทธิรงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายภาณุพงศ์ อาจเอียม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายรัฐพงษ์ อาจเอียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงลฎาภา มีทรัพย์คู่สร้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงละอองดาว จันทรหอม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กหญิงวรพนิต รัตนศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายวุฒินันท์ ทองสลับ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กชายศิริชัย ครองยุติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงศุภิสรา ครองยุติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กชายสิทธิพล อาจเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงสุทธิดา อาจเอียม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อาจเอียม

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๑ เด็กหญิงสุวรรณคนางค์
พันธ์ศิริ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรรณพัฒน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กหญิงอรุณี อาจเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายอาทิตย์ พันธ์ศิริ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงอินธิราภรณ์ ครองยุติ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เยาวยุบล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายเสกสรรค์ ครองยุติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กชายเอกราช ครองยุติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงแพรวา เสวิสิทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายโชคทวี วรรณพัฒน์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ โชติพิบูลย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กชายชัยสิทธิ

์

อาจเอียม

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงญาณากร ครองยุติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายดนุพล ครองยุติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายทัศไนยน์ อาจเอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายธีรยุทธ ครองยุติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายสรรเพชญ อาจเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงอริยา พันธ์ศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๔๙

เด็กหญิงอัญชลีพร ครองยุติ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายอิทธิไกร พุฒลา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายทรัพย์สิน ครองยุติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงนุชจรินทร์ พันธ์ศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายพงษ์พิษณุ กิงโรชา

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายภัคพล ครองยุติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงมัณฑนา ครองยุติ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายมินทดา รอดพ่าย

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายวัชรพล วงสาเนาว์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายวัชราวุฒิ ปนใจกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายอภิชาติ อาจเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กหญิงฉันทนา วงศ์อุปปะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายชัยชนะ ไต่ถาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายธงชัย ครองยุติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กชายธนัฐชัย ไกรยอด
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กชายปฏิวัติ พันธ์ศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงปภาวรินท์ ครองยุติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงยิงณรา

่

จันดารัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายรัตนพล อาจเอียม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายวรัตถ์ ทองสลับ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงอนิตยา คนชม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน วัดปาศิลาเลข  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงกนกนาฏ พรมกอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กชายกฤตเมธ โอทาตะวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายกฤษฎา ลังกา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กหญิงกันญารัตน์ ไชยพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงกาญจนา สายเคน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงขวัญฤดี อุรวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายคารม ทองศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงจงกลณี ศรีแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงจิตรานุช จูมครอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ใจมิตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายจิรัฎฐ์ขจรกิจ วงษาบุตร

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายจิรายุภัทร ทีฆายุพรรค
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ริทัศน์โส
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มะดง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงชนธิฌา ทูลกสิกร
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กชายชาวีณุวัฒน์ อินทะนู
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กชายณพนสรรค์ แสงคุณะคุปต์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ภูแสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิสีมา

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงดวงกมล เบ้าคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายทศพล เนตรรักษา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงทาริกา อินยัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายธนพล อินทะมาตย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายธวัชชัย มองอินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงธัญจิรา สายแวว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงธัญธร คำสาริกา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บุญเสริม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายธีรพล ผิวหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กชายธเนศ ศิริพัฒนานันท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงนุจรี ปมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงปนัดดา คำรัตน์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงปราญชลี ชาประวัง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงปานรวี พิเมย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๓

เด็กชายปุณมนัส ทองมูล
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายพรชัย วงศ์มอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กหญิงพรชิตา ไพรบึง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงพรปวีณ์ พิมพ์ไกร
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิลาทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงพิชญาภัค หงษ์คำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กชายพิชัยภูษิต วงค์ทองนิล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงพิยดา แสนจริง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงฟล์มหทัย สมบูรณ์ผล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงภัทรานิชฐ์ ดวงชูถาวรชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทะมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายภูมินทร์ เปรืองวิชา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายมนต์เทวา นารี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงมาริสา ไผ่โสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กหญิงมุทิตา วราพุฒ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ พงษ์กิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายวรยุทธ จันโต

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กหญิงวรัญญา ทองเบ้า
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงวรัญญา มาคะวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงวรินยุพา อบมาสุ่ย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงวัลภา อบภิรมย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงวาสนา พวงมะลี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงวิชุดา พุดตาล
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๖

เด็กชายวิษณุ พะนัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงศลัยลา แสนงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงศิริพร ศรีคำคง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงสินีนาฏ โกนจา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายสุทธิพงค์ ปญญาวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา พลปญญา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายสุภกิจ คำภานิล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายอนุชิต หิงทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายอภิชาติ สร้อยลอด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กชายอภิวิชญ์ คำเคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงอรดี มะโนรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงอาทิตยา หล้าสิงห์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายอาทิตย์ ชารีผล
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอาภาวฎี ต้นแสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ อุตบุตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงเกษศิณี คำภูมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กชายเตชานนท์ เกงขุนทด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สีทากูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงเวธนี พรมศร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายเสกสรรค์ ปญญาวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายไพรรัตน์ แถวพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญบรรดา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายทรนงธรรม คำเคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

รัตนา

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายธนชิต ทองศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สิริษา
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สุพรรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงนิลรัตน์ เมตมาต
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทวี
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายภาณุพงค์ แก้วโรจน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงมะลิวรรณ พรหมประดิษฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กหญิงลดาภรณ์ จิตสังวรณ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงวรัญญา หวานใจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายศราวุฒิ บุญช่วย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายศักดิสิทธ์ธร

์

มาตสุวรรณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงสุทธิตา ประมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงอาริษา บัวใหญ่
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายเข้มแข็ง สมุทเวช
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงกชกร พุทธเคน
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงกนกพร จันลาพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ลาวัลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงกัญญา สมบัติหลาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงกิตติยา แสงคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๐
เด็กหญิงกิตติลักษณ์ จุเติม

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงกุลธิดา กุลบุตรดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงขวัญทิวา แพงภูงา

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายคมสันต์ พันธ์บุปผา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายจักรพรรณ ทะคำสอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายจักรพันธ์ สมสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทวีรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงจิราภา แพงคำสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนิล
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงฉัตรลดา แสนทวีสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงชฎาพร วงศ์คำเหลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงชนกานต์ กันยาพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงชนัฐดา ศรีอำนาจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กชายชัยณรงค์ ปุริวงศ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายชาญชัย พูนประโคน
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายชิษณุชา แสงใส
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงญาดา ปญญาวัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายณัฎฐพล แก้วคำสอน
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สานทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายณัฐดนัย มีเรียน

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายณัฐพล กาสินธุ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงณัฐวิภา มะเค็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายติณณภพ ขันชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กชายทยากร สุดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายทศพร จันทร์หอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงทิตยา ศรีษะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายทินกร อินทะนู

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ นันทโคตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา ไกรมณี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ มาตมุลโท

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงทิพวรรณ วารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กชายธนพนธ์ วิชานนท์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายธนพล สุริโย
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายธนานนท์ วงค์เศษ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายธวัชชัย ศรีมาลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงธัญเรศ เครือนัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงธิดา ไชยศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ขันธุ์แก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายธีรยุทธ ทะรินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายธีระชัย ใจทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายธีระพงษ์ เรียงวัล
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงนภาวรรณ โสระเม็ก
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงนริศรา ต้องเดช
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงนฤมล พิเดช

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ กฤตรัชตนันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายนิติศักดิ

์

อินทรนาม
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงนิธิพร โจมสติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงบัณฑิตา อยู่นาน
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายบุญอนันต์ อนุพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงปนัดดา พงษ์กิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๑
เด็กหญิงประภากรณ์ ลังกา

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงประภาพร ก้อนคำดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายปรัชญา บุญสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงปรีชญา แก้วมณี
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กชายปรเมษฐ์ บุญทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงปาริชาด ศรีสังวาลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงปาริชาต โล่ห์คำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา ประพันธา
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายพณา แถวพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กหญิงพนิดา ธรรมสกุณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงพรพิมล วรรณ์โท
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๒
เด็กหญิงพรรณพัสสา แสงคำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายพรวศิน สาริก
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงพัชราพร ปลายเนตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงพิกุล บุษภาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายพิพัฒน์ วิชัยดิษฐ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กหญิงพิมพ์พร ปดนาพัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงพิมลพรรณ เวียงคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายพิสิฐ ยอดนารี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงภัครมัย จำปาทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายภัทรพงษ์ ชนะผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กชายภาดล ชานัง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงมะลิวรรณ พงษ์เพ็ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงมินตรา เรไร
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ อังฉกรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงรวิวรรณ ทองบ่อ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงรัตน์ดา พรบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายราชนาวี พวงบุตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงรุจิรา พรมกอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๐

นายวชิรวิทย์ อบมาสุ่ย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ถาวิชา
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงวรรณิกา วิริยะพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงวรรณิดา รูปโฉม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงวราพร ชาติรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงวรารัตน์ ธุสาวรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงวศินี สีสันต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายวัชรพงค์ แซ่โชว์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ขันติวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงวาสนา จำปาขาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงวิภาพร วราห์คำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ยำยวน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงวีรวรรณ วงวรรณา
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กชายวีระวัฒน์ ประเสริฐสังข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงศริยา ส่องศรีโรจน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กชายศักดา บัวหลาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กชายศักดินนท์ ชนะพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงศิริญญา บุญล้อม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงศิริยากรณ์ บุญเชิญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงสมิตา เจียระเนีย
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงสรวงสุดา คาดหมาย
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา อินทุประภา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา แดนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตัดโท
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไตรถิน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงสุนันทา มานะโส
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงสุนิสา ประเสริฐรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงสุปริญา หมายมัน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงสุภัชศร สุที
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงสุภาพร อ้อมชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันเทพา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงสุภาวดี พวงศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายสุริยา เกลียงเกลา

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุขประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงหฤทัย ไชยสา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยภักดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงอนงค์นุช ทรัพย์อุดมยิง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงอนัญชนา ศรีรักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายอนุสรณ์ มุขขัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงอรปรียา เยียระพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กหญิงอัจฉรียา จะโรจร
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงอัญชลี สักสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายอาทิตย์ ศรีจันดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงอารียา เจียงเพ็ง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงอินธุอร กองแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายอิสระ สางห้วยไพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ฟกเขียว
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ ดวงแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ วงษาลุน
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายเจษฎา สายดวง

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายเสกสรร วันตะโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงโยษิตา ศรีโกศล
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายไกรวิทญ์ สีหาบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายไชยา บุญโสภา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงไพลิน อารีย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๖

นางสาวกนกวรรณ สิมาวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๗

นางสาวกรรณิการ์ มุขขัง
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๘

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีนวล
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๐๙

นายกิตติพงษ์ สิงคา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๐

นายจักรกฤษ พงษ์กิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๑

นายจักรพันธ์ กมลคร
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๒

นางสาวจันจิรา ศรีแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ศักดิศรี

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๔

นายจิรพงษ์ พิมล
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๕

นายจิรภัทร โพธิศรี

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงชนาพร พรมบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กชายชัยพิทักษ์ พลาโส
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๘

นางสาวชุติมา พันโยธา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๑๙

นายฐิติพงศ์ เวียงวลัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงฐิติพร ศรีคำคง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๑
เด็กหญิงณริศราภรณ์ ชุมวงษ์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๒

นางสาวณัฐกุล โศกศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๓

นายณัฐดนัย กันยาพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๔

นายณัฐนันท์ ตลอดไธสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๕

นางสาวณัฐวรา พลยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๖

นายณัฐวัฒน์ กุลอนงค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๗

นางสาวดารณี ไชยฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๘

นางสาวทิพวรรณ คูณสิลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ จันทรประไพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๐

นายธวัชชัย เขียวขำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๑

นางสาวธัญรัตน์ โรคน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๒

นายธีรนันท์ มะลัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๓

นายธีรภัทร นามบุตรดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๔

นางสาวนงลักษณ์ วิลานันต์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๕

นายนราวิทย์ โกษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๖

นายนฤเบศ แก้วโรจน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๗

นางสาวนัสตยา บุญด้วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๘

นางสาวนิตยาพร อ่อนวรรณะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงนิภาศิริ แก้วกิง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๐

นายนิรันดร์ ถาวร
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๑

นางสาวนุสรา ขุมคำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๒

นางสาวบุษราคัม มูลสาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ถาวิชา
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๔

นางสาวปนัดดา อุดธิโท
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๕

นางสาวปพิชญา บุญมาพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๖

นางสาวประภัสสร สีทา
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงประภาลินี ดวงบุตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๘

นางสาวปาริชาติ กุลบุดดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๔๙

นางสาวปยะนุช จะโรจร
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงปยะพร สุดสาคร
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๑

นายพงศกร ปกปน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายพงศ์พันธุ์ ประพันธา
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพวงผกา พิลามาต
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๔

นายพีระภัทร กำพุฒธา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๕

นางสาวพุทธริกา จันทะมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงภูศณิษา พุทธเคน
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๗

นายมนตรี ศิริษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๘

นางสาวมัชฌิมา แสงสวรรค์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายยศพล สุวรรณ์ทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงยุภาพร กุลภู
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงรจนา โมระอัด
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๒

นายวรรณรักษ์ สีทากูล
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๓

นางสาววรวรรณ เชือนรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๔

นางสาววิภาพร สระทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๕

นางสาววิลาวัลย์ ศรีสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายวิษณุ โสจิต
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๗

นายศรายุทธ พรมศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายศราวุธ สานทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๖๙

นายศุภกิตติ

์

ประจำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๐

นางสาวสตรีรัตน์ นามสอน
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๑

นายสหรัฐ สิงห์สู่
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๒

นางสาวสุจิตรา บุสสะวะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๓

นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๔

นางสาวสุดารัตน์ ไพรบึง

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงสุนิสา ปสสาสิงห์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงสุภาพร วงศ์มาเกษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๗

นางสาวสุมิตรา ดอกหอม
๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายสุรเดช โลณจิต
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๗๙

นางสาวสุวรรณา จันทะคำแพง
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๐

นายอภิสิทธิ

์

คำพูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงอรจิรา ปะติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๒

นางสาวอรอนงค์ ชนะนิล
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๓

นางสาวอรอนงค์ พรมมะเกษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๔

นางสาวอรัญญา สกุลโกน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๕

นายอัครวิชญ์ ประเชิญสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๖

นางสาวอุบลวรรณ สีดา
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๗

นางสาวเกศรินทร์ ตรีสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๘

นายเกียรติศักดิ

์

เจียงเพ็ง
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โอ่งคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๐

นายเดชฤทธิ

์

พวงศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๑

นายเทพบัญชา ผาสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๒

นางสาวแสงฤดี วรรณ์ทะการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๓

นางสาวกรวีร์ บุญเนาว์
๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๔

นางสาวกัลยรัตน์ ปุยวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๕

นางสาวขวัญพร บุญเสริม
๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๖

นายครนริน จตุเทน
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๗

นายจักรี พุ่มแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๘

นางสาวจันธิมา โลณจิต
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๓๙๙

นางสาวจารุดี ศรีเอิบ
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๐
นางสาวณัฐพร วงค์ไชยยา

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๑

นางสาวธัญชนก ธนวัตโสภณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๒

นางสาวธัญญารัตน์ แสงกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๓

นางสาวธิดารัตน์ สายเคน
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๔

นางสาวธิภาวรรณ วงค์ละกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๕

นางสาวนัชทริกา สุวรรณกูฎ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๖

นางสาวนิพาพร ชำนาญกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๗

นายบุญฤทธิ

์

ตาลประสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๘

นางสาวปริณดา เชิงชวโน

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๐๙

นางสาวปวีณา ดอกจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๐

นางสาวพัชรา การณรงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๑

นางสาววรรณวิศา ปรัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๒

นางสาววิภาดา บรรณมณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๓

นายวีรยุทธ ตอนสี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๔

นายสามารถ จำปาขาว
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๕

นายสืบศักดิ

์

สร้างพล

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๖

นางสาวสุจรินทร์ ริทัศน์โส
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๗

นางสาวสุดธิดา นาคำมูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๘

นางสาวสโรชา บุญคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๑๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

เลาพิลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๐

นายอนันตศักดิ

์

สอสุธัม

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๑

นางสาวอรสา ฝายละสาร
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๒

นางสาวอริสา แก้วพิทูล
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๓

นางสาวอัฐภิญญา โลนุช
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๔

นายอาทิตย์ ลาธุลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๕

นางสาวอาภัสรา สุริโย
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๖

นางสาวเปยทิพย์ ปุริสมัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๗

นางสาวกุลสตรี โสสะดา
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๘

นางสาวขนิษฐา ลีลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๒๙

นางสาวจณิสตา โกสันต์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๐

นายจักรพันธ์ ทองเขียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๑
นางสาวจิตนิภาวรรณ

มุมทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๒

นายจิราณุวัฒน์ แสนดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๓

นางสาวจุฑามาศ พิเดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๔

นางสาวชลดา นาคำมูล
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๕

นางสาวชาริณี วรรณเพ็ญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๖

นายณัฐพงษ์ สีบุตรดา
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๗
นางสาวดาวพระศุกร์ ปดนาพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๘

นายทนงศักดิ

์

แพงบุดดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๓๙

นายธนพล พันธ์พวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๐

นางสาวธมลวรรณ ศรีสุพรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๑
นางสาวธัญญาลักษณ์

ศิริป
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๒

นายธีรยุทธ วงเพ็ง
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๓

นายธีรยุทธ ส่องแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๔

นางสาวนริศรา น้อยวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๕

นายนวมินทร์ สีทำมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาวนิลาวัลย์ ศรีสุวะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๗

นายบพิตร วรรณแสวง
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๘

นายประจักษ์ ธรรมวิจิตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๔๙

นางสาวพรนิภา วรรณสิม

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๐

นางสาวพริตา ไชยโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๑

นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เสมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๒

นางสาวพัชรี ประทุมวัน
๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๓

นางสาวพัณณิตา โยธาวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๔

นายพิทยา แก้วอาษา
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๕

นางสาวภัทรวดี พินธรรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๖

นางสาวภัทรสุดา โมตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๗

นางสาวภานุการ ดีสินธุ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๘

นายยุทธนา ไชยชนะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๕๙

นายวสันต์ จันทร์ลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๐

นางสาววิสุดา โกตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๑

นางสาววิไลวรรณ์ คำใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๒

นางสาวศรัญญา ปะถะมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๓

นางสาวศิรินญา สุวรรณโพธิศรี

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๔

นางสาวศิริวรรณ บัวลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๕

นางสาวศุภลักษณ์ ชนแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๖

นางสาวสริญญา ทวีพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๗

นายสิทธิชัย สืบเคน
๑๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๘

นางสาวสุทานันท์ ลอยแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๖๙

นางสาวสุพัตรา วินาโล
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๐

นางสาวสุภาภรณ์ สมบรรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๑

นายอณาวิน ศรีสุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๒

นายอนุชา ประเสริฐแสง
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๓

นายอภิศักดิ

์

ปญญาใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๔

นายอภิเดช หอมอ้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๕

นางสาวอรญา ผิวคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๖

นางสาวอรทัย จำปาศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๗

นางสาวอัมภวา บุญมางำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๘

นางสาวเกศินี สุวรรณสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๗๙

นางสาวเจนจิรา ท่าหิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๐

นางสาวเพชรรัตน์ บุตตะแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนำยืนวิทยา วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๑

นายนพชัย โกศัลวิตร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๒

นายพชร บุตรจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๓

นางสาวปนัดดา ดวงแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๔

นางสาวสุนิสา บุญยงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๕

นางสาวนงคราญ ขันคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๖

นางสาวประภัทศรา ถวิลบุญ
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๗

นางสาวอรอิริยา ลำดวน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๘

นางสาวกัญญาณัฐ อ้นมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๘๙

นางสาวธิดา ทาติพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๐

นางสาวปยฉัตร เกิดมงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๑

นางสาวพจนพร ปูคะภาค
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๒

นางสาวเพ็ญนภา สกุลสุข

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๓

นางสาวจิราพร แสงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๔

นางสาวพัณณิตา ธรรมสัตย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๕

นางสาวจิราพร ศรีสง่า
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๖

นางสาวอรวรรณ บุญพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๗

นางสาวกฤติมา หลักหาญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๘

นางสาวสุจิตตรา สมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๔๙๙

นางสาวนันทิชา อ่อนคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๐
นางสาวกัญจน์ธิชา ราชโสภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๑

นางสาวคณาพร วงศ์สุธา
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๒

นางสาวสุภาพรร บุญพา
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๓

นางสาวนริศรา เต่าทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๔

นางสาวเกศริทร์ เชือไชย

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๕

นางสาวราตรี บุญเกลียง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๖

นางสาวศศินา นำเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๗

นางสาวจิรวรรณ จิตรสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๘

นางสาวนิลาวรรณ ปลืมจิตร

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๐๙

นางสาวภัทรพร พัฒนะสาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๐

นางสาวกัลยาณี แห่งธรรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๑

นางสาวอรอนงค์ ศิริจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๒

นางสาวอริสศรา ทาวาง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๓

นางสาวพรชิตา อุดมพืช
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๔

นางสาวศลิษา ภูเขาทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๕

นางสาวพชรพรรณ ภูษา
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๖

นางสาวสุพัตรา นิจอินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๗

นางสาวคุณานนต์ ยืนยัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๘

นางสาวทัศพร ไชยมาตย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๑๙

นางสาวอิตนาน ทานให้
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๐

นางสาวทัศนีย์ สมดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๑

นางสาวศิริกร ฟุงสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๒

นางสาวอัจฉริยา เสนสีสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๓

นางสาวณิพาพร ศรทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๔

นางสาวณิญา วงค์สุวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๕

นางสาวทิราภรณ์ ดอกชบา
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๖

นางสาวธุติมา บุญยิม

้

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๗

นางสาวนวลพรรณ พาเรือง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๘

นางสาวสุพรรษา บุดดาพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๒๙

นางสาวจิตติมา ผาจบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๐

นางสาวฐิติกานต์ ประกอบ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๑

นางสาวปญญาพร ประวิง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๒

นางสาวภาวิณี วงศ์สามารถ
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๓

นางสาวพีพรรณ พรมจารี
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๔

นางสาวพลอยมณี ตรกสังข์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๕

นางสาวนิดาวรรณ บุตรน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๖

นางสาวปยฉัตร พันจร
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๗

นางสาวธนกาญจน์ คันทรุขา
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๘

นางสาววิชญา เก่งลือชัยบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๓๙

นางสาววิสาข์ บุญเหลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๐

นางสาวนิภาพร กุสุมาลย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๑

นางสาวนิจชุฎา อุ่นจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๒

นางสาววิภาวดี จานศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๓

นางสาวนราภรณ์ ถาวรหมืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๔

นางสาววิภาดา ประสมพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๕

นางสาวกัญญารัตน์ ธานี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๖

นางสาวอรุณรัตน์ ชาวทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๗

นางสาวชไมพร จันทะพวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๘

นางสาวช่อทิพย์ ดีเมืองปก
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๔๙

นางสาวชลธิชา วารี
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๐

นางสาวทิพวรรณ รุ่งเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๑

นางสาวพิมทุสรณ์ อยู่สุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๒

นางสาวณัฐธิดา โสภาพิมพ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๓
นางสาวภัสสราภรณ์ โสภี

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๔

นางสาวนันทิยา แสงบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๕

นางสาวภัคจิรา ศรีทาเวช
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๖

นางสาวมลิวัลย์ สอนลัทธิพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๗

นางสาวจตุพร ภูมิภักดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๘

นางสาวสุภาพร ใจสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๕๙

นางสาวสดานันท์ บุญลอย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๐

นางสาวพัชริยาพร แสงอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๑

นางสาวณัฎฐณิชา พรหมผิว
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๒

นางสาวรัชดาภรณ์ สุนทรวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๓

นางสาวพัชนี จรรยากรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๔

นางสาวศิริยากรณ์ พรมสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๕
นางสาวรัตติยากรณ์ อันแสน

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๖

นางสาวมะริษา เอกพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๗

นางสาวปยลักษณ์ บุตรน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๘

นางสาววิภารัตน์ ต้นแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๖๙

นางสาวสุกัญญา วันนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๐

นางสาวศิริกัญญา ดวงโสภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๑

นางสาวนฤมล เนตรวงศ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๒

นายอดิศักดิ

์

พรมตา
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๓

นายสราวุฒิ คำเชิด

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๔

นางสาวทิพวรรณ ธรรมชอบ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๕

นางสาวนันทนา ธรรมรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๖

นางสาวพนิดา เดชผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๗

นางสาววริศรา เงินแจ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๘

นางสาวศศินา ชัยมีแรง
๒๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๗๙

นางสาวศศิวิมล พวงลำเจียก
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๐

นางสาวศรินดา สมชือ

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๑

นางสาวนาฏศิลป ปนแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๒

นางสาวกัญญารัตน์ ทวีวัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๓

นางสาวพิชญา บรรณกิจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๔ นางสาวพิพัฎฐณาภรณ์
บุญสราง

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๕

นางสาวพรชนก สุมาโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๖

นางสาวพิชญาภา ท้าวจ่าคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๗

นางสาวชลดา อริยจินดาสกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๘

นายคำภีร์ รัตนโสภา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๘๙

นางสาวกรรณิการ์ สิงยเมือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๐

นางสาวศศินิภา ทาศิริ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๑

นางสาวจตุพร วสุกรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๒

นางสาวนริศรา สาธุสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๓

นางสาววิภา ทองกัญญา
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๔

นางสาววิภาดา ศรีสะอาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๕

นายศุภกร วันหลัง

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๖

นางสาวอรัทยา กองแก้วจินดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๗

นางสาวชลทิพย์ แสนอ้วน
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๘

นางสาวศศิธร สิงห์ศรีทา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๕๙๙

นางสาวอรจิรา บุญทวี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๐
นางสาวเบญจวรรณ วันทาสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๑

นางสาววิไลพร วงค์คำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๒

นางสาวฐิติพร บุญมาพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๓

นางสาวชลลดา คำบุ
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๔

นายศิริวัฒน์ แก่นสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๕

นางสาวจินต์ โหตระไวศยะ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๖

นางสาวธิดารัตน์ จันทะเวช
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๗

นางสาวสุภาวดี แสงดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๘

นางสาวทัศนีย์ นิยมชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๐๙

นางสาวนวรัตน์ ไชยบุญญา
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๐

นางสาวณัฐฐินันท์ รอดสำอางค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๑

นายปรีดี อ่องคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๒

นางสาวสมฤทัย ชนะพล
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๓

นางสาวปนัดดา ทองพูลเพิม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๔

นางสาวอนามิกา ก้อนหิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๕

นางสาวขนิษฐา ยืนยาว
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๖

นางสาวธนพร ดอกบัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๗

นางสาวสุจิตรา กุฎโสม
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๘

นางสาวอิสริยา จำปาทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๑๙

นางสาวจินตนา ทองนะ
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๐

นางสาวนุทธิดา จันทร์ประชู

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๑

นางสาวลลนา คุ้มนุ่น
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๒

นางสาวปนสุดา คชพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๓

นางสาวปญญาพร บุญสอน
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๔

นางสาวกนกพร วงค์สมบัติ
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๕

นางสาวชนกชนย์ เรียบเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๖

นางสาวรุจิราภรณ์ สีดอกไม้
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๗

นางสาววิลัยรัตน์ ณรงค์แสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๘

นางสาวดุศฎี เลือดอุดร
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๒๙

นางสาวนฤภร สาธรราษฎร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๐

นางสาวอรชร วิชัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๑

นางสาวอารีญา นามแสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๒

นางสาวประนิฏฐา ภาระสันต์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๓

นางสาวกรรณิกา ชิลพัฒน์
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๔

นางสาวสุราวัลย์ สีสัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๕

นางสาวมลิวัณย์ คุณสมบัติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๖

นางสาวสุภาวดี โลมไธสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๗

นางสาวกนกอร สุวรรณกูฏ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๘

นางสาวพินทุสร ชอบธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๓๙

นางสาวปติภรณ์ ผาสิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๐

นางสาวขวัญกมล ตรีรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๑

นายภัทรพงศ์ กันทะเนตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๒

นายณัฐพล คาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๓

นางสาวสาวิตรี สร้อยงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๔

นางสาวนริศรา เกณทวี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๕

นางสาวนิราวดี ระดาบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๖

นางสาวภัทรลดา กุลชิล
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๗

นายอาคม วรรณโคตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๘

นางสาวปยะมล ฉำสันเทียะ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๔๙

นายสิทธินนท์ จำปารัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๐

นางสาวดอกฝาย สดุดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๑

นางสาวกาญจนา อาภรณ์ศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๒

นางสาวอนงศ์ภรณ์ ประทุมรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๓

นางสาวศดานันท์ ก้อนสิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๔

นางสาวสุนันทา โม๊ะต๊ะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๕

นายวุฒิชัย โสภากุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๖

นางสาวสิริรัตน์ พัดวิจิตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๗

นายนันทวุฒิ ประทีปทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๘

นางสาวกวินธิดา ชัยบิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๕๙

นายฑีฆายุ กำยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๐

นางสาวกมลชนก ภูกัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๑

นายจักรินทร์ แนวสีนาค
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๒

นางสาวศิริวรรณ โคระวัตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๓

นางสาวดรุณี กุลภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๔

นางสาวธนชชา พิลึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๕

นางสาวศุภรักษ์ วงษาพรหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๖

นางสาวอนุรักษ์ ทังโส
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๗

นางสาวนำทิพย์ ธรรมศร
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๘

นางสาววารินทร์ ย่ามไธสง
๐๗/๐๕/๒๕๓๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๖๙

นางสาวศศิวรรณ วงศ์คำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๐

นางสาวกาญจนา บัวงาม
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๑

นางสาวเพ็ญนภา มาลาสาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๒

นางสาวบุตรยนา แก้วใส
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๓

นางสาวสุธิดา บุตรพรม
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๔

นางสาวชนัญชิดา คณะศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๕

นายอิทธิกร สาธรราษฎร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๖

นายธนวัตร สุภสร
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๗

นางสาวพรพรรณ จำปาเทศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๘

นางสาวอริสรา แก่นคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๗๙

นางสาวศิริรัตน์ นุตะดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๐

นางสาวนภาพร ตังควณิชย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๑

นางสาวเบญจรัตน์ พุทธจักร

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๒

นางสาวปยวรรณ ศรีจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๓

นางสาวรุ่งทิวา ดีเสมอ
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๔

นางสาวสุทธิดา คิดค้า
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาวสินใจ ทองหยอด
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๖

นางสาวเทียรศิริ โคกแปะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๗

นางสาววราพร สระศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๘

นางสาวธิดารัตน์ นางาม
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๘๙

นางสาวทิพย์วัลย์ บุญสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๐

นางสาวกันยารัตน์ แก้วกาญ
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๑

นางสาวพรชิตา ไข่สังข์
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๒

นางสาวพัชราภรณ์ ขรขวา
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๓

นางสาวชลธิชา ใจสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๔

นางสาวภิภาดา บุญเชิญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๕

นางสาวอินธิวาพร วงรักษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๖

นางสาวนริศรา สีหมอก

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๗

นางสาวสุภาพร นาอุดม
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๘

นายกิตติภัทร แก้วประสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๖๙๙

นางสาวกุลสตรี แสนศรีคำมวล
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวเกศินี สายเนตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๑

นางสาวศริลฎา คำโทน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๒

นางสาวศุภธิดา ศิริวุฒิ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๓

นางสาวสุดารัตน์ ตระการจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๔

นางสาวสริดา สีหันต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๕

นางสาวศิริวรรณ แก่นอ้วน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๖

นางสาวกัยยาณี ปราสาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๗

นางสาวชุติมา พิมพ์สุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๘

นายมนต์ชัย นางาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๐๙

นางสาวกุลธิดา ศรีนวล
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๐
นางสาวธัญลดารัตน์ พิภูธนัสทวีโชค

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๑

นางสาวนารินทร์ แก้วกาฬ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๒

นางสาวสายทอง สูงสุมาลย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๓

นางสาววรรณภา บังทอง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๔

นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นจิตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๕

นางสาวสร้อยสุดา มาลาศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๖

นางสาวสาริสา บุญประภาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๗

นายกิตตินันท์ ผลาเลิศ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๘

นางสาวสุจิตตา อังคุระศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๑๙

นางสาวกัญญาณัฐ ปาปะเพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๐

นายภานุพง บุญยืน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๑

นางสาวนันธิดา สืบสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๒

นายวิษณุ ดาวทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๓

นางสาวธนาพร กิงวัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๔

นางสาวจินตนา จำศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๕

นายรัตนรักษ์ ปนทะสืบ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๖

นายวัชรพล ขุขันธ์เขต
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๗

นายปรัชญา กาละบุตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๘

นางสาวกมลชนก เมฆะวิภาต

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๒๙

นางสาวปญญรัตน์ จันทร์หาญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๐

นางสาวไอลดา คงทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๑

นางสาวสุธาวินี วงศ์ขึง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๒

นางสาวอริสรา สุระอำมาตย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๓

นางสาวกัลยารัตน์ เลไทสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวอริสรา พุ่มศิริ
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๕

นายฤทธิชัย เขียนสูงเนิน
๒๖/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๖

นางสาวชลลดา ทองชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๗

นางสาวกฤติยา สาระณา

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๘

นางสาวภิชชาภร แก้วเขียว
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๓๙

นายธีระภัทริ

์

ร่วมสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๐

นางสาวนัฐชา สิงห์เย็น
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๑

นายสหัสวรรษ เงินสัจจา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๒

นางสาวปุณณภา สบายใจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๓

นางสาวอมลรดา โอสศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๔

นางสาวอุบลวรรณ เชือแน่น

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๕

นางสาวเมฑาวดี ผุยบัวค้อ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๖

นางสาวฝายเงิน บุญมาก
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๗

นางสาวจันทร์ญา จารุขมูล
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๘

นางสาวปาสิตา อู๋ทรัพย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๔๙

นางสาวธีราพร ทองเติม
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๐

นางสาวมัลลิกา เขียวรัมย์
๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๑

นางสาวกุลสตรี ผลากุล
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๒

นางสาวสุมิตรา บังศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๓

นางสาวศุภิสรา ศิริวุฒ
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๔

นางสาวรัญชนา บัวหลวง
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๕

นางสาวรุ่งทิวา พลศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๖

นางสาวรักละวี เถลิงผล
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๗

นางสาวเอกนรี พรหมบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๘

นายธนัตถ์ชัย อยู่สุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๕๙

นายสหอนันต์ ศิลารักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๐

นายชินวัตร วงศ์สุนา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๑

นางสาวสุภัสสรา แก้วคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๒

นางสาวภุชฌาพร ชาจุหวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๓

นางสาวสุภัสสร เย็นรักษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๔

นางสาวภควดี ทองไสย
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๕

นางสาวเพ็ญพักตร์ รักสกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๖

นางสาวปยะฉัตร ประมูลอรรถ
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๗

นางสาวจิรสุดา พรชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๘

นางสาวมัทวี วัฒนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๖๙

นางสาวสุมิตรา จิตเสนาะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๐

นางสาวฐิติมา แก้วพา
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๑

นางสาวศิรินันท์ วงษาพรหม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๒

นางสาวอรนุช จันทร์ดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๓

นางสาวกฤติญา แสงสว่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๔

นายชัยมงคล โชติสนธ์
๐๙/๒๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๕

นายศุภณัฐ วัฒนาพงศ์ธเนศ
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๖

นางสาวชนกนันท์ ศิริทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๗

นางสาวมนัสพร คาอำกวย
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๘

นางสาววิสสุตา มุสะกะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๗๙

นางสาวสุณัฐชา ศรีเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๐

นางสาวกรกมล โขมะนาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๑

นางสาวอังศุมาลี จันนุกูล
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๒

นางสาวมณีวัลย์ แสนดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๓

นางสาวนฤชล พงษ์สถิตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๔

นางสาวกัญญาภัค พันธ์เสมอ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๕

นางสาวลอองดาว ชาตะพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๖

นางสาวธิติมาพร มากดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๗

นางสาวกันยารัตร์ ภาคี
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๘

นางสาวสุธิดา มาลัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๘๙

นางสาวพนิตพร กากแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๐

นายวุฒิศักดิ

์

ไชยจักร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๑

นางสาวมุฑิตา นักลำทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๒

นางสาวเมธาพร มะระโซ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๓

นางสาวชลดา สิมาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๔

นางสาวเกศสุดา บุญเลิศ
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๕

นางสาวมณีวรรณ ดวงงาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๖

นางสาวเพชรา ตรีรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๗

นางสาวสุชาดา ชุมชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๘

นางสาวเกษราภรณ์ พันธ์วัตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๗๙๙

นางสาวอรญา บุญแถม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๐
นางสาวจีระติพร ไชยปาน

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๑

นางสาวบุณธิดา พวงพิมพ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๒

นางสาวมยุรา เจริญพร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๓

นางสาววาริณี ฟองชล
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๔

นางสาวอรพรรณ พูลพิพัฒน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๕

นางสาวอภิชญา โพทวี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๖

นางสาววรารัตน์ พรโสม
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๗

นางสาวศิริพร สำราญดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๘

นางสาวศิริลักษณ์ พวนเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๐๙

นางสาวภานรินทร์ แนวจำปา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๐

นางสาวมาธินี ศักดิดี

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๑

นางสาวศิริลักษณ์ กาลพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๒

นางสาวสุดารัตน์ หาญชนะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๓

นางสาววรรณนิภา ทองมนต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๔

นางสาวศิรินทิพย์ อดทน
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๕

นางสาววรกมล วงส์ศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๖

นางสาวรัชนีกร เจริญสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๗

นางสาวจันทมณี ลาภยิง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๘

นางสาวกนกพร ศิริทองภากร
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๑๙

นางสาววรรณวิดา มีชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๐

นางสาวนิภาวรรณ ศรีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๑

นางสาวสิตานันท์ วะโรรส
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๒

นางสาวจิราวรรณ์ นำระนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๓

นายชนายุทธ ทาศิริ
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๔

นางสาวอภิศรา นุสาสนีย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๕

นางสาวสุวิชาดา สิงห์วงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๖

นางสาวอุไรวรรณ จิตวอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๗

นางสาวธัฐญา เพ็ญพิมพ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๘

นายอัณณพ สมเพราะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๒๙

นายศิรศักดิ

์

แสนสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๐

นางสาวภัศรา สุวรรณวิสุทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๑

นางสาวภัคจีรา ศิรินัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๒

นางสาวรวิภา เฮงขวัญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๓

นางสาวชลดา ดวงชาติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๔

นางสาวจันทร์เพ็ญ ทุมทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๕
นางสาวสิริกาษจน์ดา เดชะ

๑๙/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๖

นางสาวสายชล สาเรศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๗

นายพลีชน พลแสน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๘

นางสาวโพลีน สาวิกัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๓๙

นางสาวอรพรรณ ธนารัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๐

นางสาวพิมพ์ใจ บุญค้อม
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๑

นางสาวขนิษฐา คณะศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๒

นางสาวยลลดา ดวงแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๓

นางสาวนิศารัตน์ รันตกุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๔

นางสาวนันทวดี ศรีอร่าม
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายณ ภัทร ณ อุบล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ย่าพรหม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายภูรินทร์ พิทักษ์โคธากุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กชายอุทัย สัตย์ธรรม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายนนทพัทธ์ สุวรรณจักร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพธิพา

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสงแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายธนกฤต อินทร์พิมพ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๓

เด็กชายอภิชล ส่งเสริม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายสุเมธ พุทธรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายอภิชัย เกิดสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญเพศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงโชติกา เพิมพูล

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงญาณิศา ผิวจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงกชพร ผิวจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กหญิงนาถลดา ธงชัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงกิตติยรัตน์ ภูติธนารักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๒
เด็กหญิงกัญญ์ฐพิมพ์ สืบอ้วน

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา โหตระไวศยะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงปยะรัตน์ ขุ่มด้วง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงณัฐนารี มุสิกสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงถิรนันท์ ผิวอ่อน
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงธัญญา ถีระโคตร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงอัญมณีริน มีแววแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงมนัญชยา กันยามา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อาจหาญ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กชายฃธนวัฒน์ สิงห์สว่าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายวิทยา โยธาสุภาพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กชายธนัชกฤต สุดสี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายสิทธิชัย สำเภาแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายอานนท์ คมคาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๖
เด็กชายปรัชญานันท์ ฑีฆะรัตน์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จินาพร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายพงศกร แสนสร้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายพิพัฒน์ ยาเลิศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายธนาธิป คำเคน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายเตชะพิทย์ แสนทวีสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงมินตรา ภาชนะพูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ไชยรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ผิวผ่อง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงลดาดล อินถาเครือ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงสุชาดา ไขลายหงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองเหลืองสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงกาญจนา กรรมสิทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงเบญจพร ทารพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงลลิดา กุฎโสม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงปยพร แสนสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงรัตนสุดา คำเปลว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กหญิงฐิติภัทร ส่งเสริม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองถม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๓ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงพรรณิชา ธรรมรักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงศิรประภา กุมภิโร
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กชายวรรณชาติ แดงอุไร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กชายปวริศ ศิริจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายณัฐเมธี บังศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายนรินทร์ธร สีแดง

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายกฤตภาส มาเฉลิม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายจักรี ลิขิตพงศ์ธร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายภคพล บุญวิจิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายโกมล แสงทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายภคพล สุขมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายธวัชชัย กุลบุตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กชายบริรักษ์ ม่วงจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กชายศิระภัทธ์ แสงศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กชายวาริชภูมิ คำน้อย
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๐ เด็กหญิงพิมพ์ประภาพร

ละม่อมสาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงภัทรธิดา คนหมัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงศศิธร อินทะเล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงวราลักษณ์ สงพรมทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงปุญญิศา ประปลาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงวศิฬาพร ใจเครือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงชลธิชา บาททอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงปริฉัตร รัตนมูลตรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงนนธิชา เศียรทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงกุลนัฐ สายกระสุน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา สุวรรณคาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายนภ เรือนชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายวรวิทย์ ศรีมาตย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายธราธร ขันเพ็ชร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายรพีภัทร พันธุลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ ตรันนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายชยุตพงค์ พิรักษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายรวิวงศ์ เขียวโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายธนพลธ์ สายแวว
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรเทิงสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กชายฉัตรดนัย คชพรหม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงดวงสุรีย์ กำลังงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงอริสา อ่อนสาร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล กวดขันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงกานติมา แก้วฉลาด
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงคีตาญชลี พลดงนอก
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงพิรดา ฟุงสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงนวพร พลแสน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงชนินาถ บุญทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกิตติกานต์ ตู้ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงบัณฑิตา เฉลียวธรรม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายเกริกพล เกิดแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์เพ็ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๓
เด็กชายทิวัตถ์ธนโชติ ศิริศรีหมอก

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๔
เด็กชายดุจพลังธรรม์ ศรัทธาพันธ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายเวสารัช อนุรักษ์ราษฎร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายพีระพงษ์ ศิริผล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายพงศกร สุขประมูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายขาติธานี วงค์แสง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กชายภาสกร เอือเฟอ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายประตินันท์ พุ่มทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กชายธนธรรม ประดับแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายชวกร บุญเพท

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายภานุเดช สาครรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายสิทธิชัย สุตัญตังใจ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายภูวนัตถ์ สาระขันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายกฤษณะ พงษ์พานิช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายพรชัย ตังควนิช
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายพณินทร เอียมสะอาด

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงเพชรลดา พุ่มแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงปทิฐตา วิริยะกุล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงจิรภัทร์ พวงแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๒
เด็กหญิงปองธารธรรม

ทองสาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงวรินทร ยุพา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ มุลทาเย็น

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ กิตติพานิชกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงนิชมน สนร้อย
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เนาว์สุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงชนัญชิดา สุนทรวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงชนัญชิตา สุนทรวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงพิมลศรี ดอกแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงไอรดา ทองปด
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงสาวิตรี สุภศร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงอณัฐฌา สงคราม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงจิราพร คมมังคละ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายธนกร สัตย์ธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายกฤษฎา สายช่วย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญเพท
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กชายธีรภัทร จารุแพทย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายนัฐการ์น ตรุวรรณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กชายนนทกร มุ่งหมาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญกอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายนรภัทร วิสาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายอรรถกร คูแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายอรรถพล จำเนียร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายกิตติชัย พงษ์ชาติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายปรัชญา พัวพันธ์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กชายธนกร บุญขจร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ สีสมสอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กชายพัทนันท์ ประเทืองวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายรัฐตภูมิ ดุลพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กชายกรวัฒน์ สุภสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กชายปยะบุตร คำเอก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายธนชาติ วันหนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายนราวิชญ์ ขจรศิลป
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงปณัชชา กาติวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงปรางแก้ว กรองทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๗
เด็กหญิงสุกัลยารัตน์ ดีเลิศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงภารดี เหล่าพานิช
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงอุมาพร ธุระโส
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงสุจิรา ถนอมบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงริลณี ศรีโนนยาง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงเมคุมิ อิชิเกะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงกัญญาภัค ไพยรินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงปนัดดา บุตรวัด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงปุณยนุช ดวงมาลา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอาทิตยา พูลดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงวิลาสินี ชมพู

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญประกอบ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยอ

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายพลายชุมพล ศรีพลาย

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายนิติกร ไชยรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายกฤษชพล สุขคูณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายเจษฎา เตียงแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายเปนหนึง

่

บุตรสุด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายวัชรพนธ์ การกล้า
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายก้องภพ พรอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายกฤติวัชร์ จิตติธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายสุขนิตย์ บัวเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายศุภกร วันดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายนคเรศ สัมพะวงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วถาวร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายสิทธินันท์ ยืนนาน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตรุวรรณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายวาทะชัย หรัญรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายฐิติกร นามแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายวุฒินันท์ ตรีรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายวรกันต์ แจ้งสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงธันยา อ้นดำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงธนพร อาษาพล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงเยาวภา สังขาว

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงภาวินี เหล่าพานิช
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงวรัญญา อนุรักษ์ราษฎร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงเกวลิน ถินขาม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงจีวานันท์ ศุภเสถียร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงญานิกา กาละวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงวิรัลญา บุญวิจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ สงวนศิล
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงปรายฝน สร้อยสน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สายเสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ถนอมวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงไอระดา กุลสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๒
เด็กหญิงกนกลักษณ์ กองทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายเจษฎา คูณแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ สีสอน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายรวิน เรือนชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ พัดวิจิตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายพิษณุนาถ สมสิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กชายปภากร ทองอินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายวชิรธร ปุณณไพเราะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายนราธิป ทรัพย์ศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กชายวันชนะ คำศรีสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายอภิศักดิ

์

ปดถา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายธันยธรณ์ วงศ์ปญญา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กชายอนนตพร นาคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กชายนิธิพัฒน์ สุภักดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ตามศรีวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายจิรวิชญ์ ธนกิจเจริญสกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีเมือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายภูฤทธิ

์

ขันธ์ชาติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กชายภูริภัทร ดานุวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กชายสุพจน์ ศิริผล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงนันทนัฐ สมยืน
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ชัยฑวังกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงจิตทามาศ แขมจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ จักรพิมพ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงรัญชิดา โนนตูม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงสิรามล กิจทรัพย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงอพิชญาภรณ์

พิมพ์ทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงพรพิมล บุราญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงวิชชุดา ศรีสุราช

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงศรุตา มานุช
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงชาลิสา พิมพ์ประสาร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงปราญชลี สาปดสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงธัญชุ์ชนก ผางชัยภูมิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงสุพรรณษา นพจำรูญศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงศุภสุตา ยอส์ท
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กชายกิตติธัญญ์ นาดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายวิทยาธร ดวงประภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญครองศิลป
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายธเนษฐ ชยาภรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายสุรชัย นามแสง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายนพเก้า ชลพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กชายพศวัต ไชยเดชกำจร
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายปยะภัฏ อยู่เย็น
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายฐานิดา ธงชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายเสาวลักษณ์ ล้อมวงศ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายกานต์ทิตา พรมด้าว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายณัฐพร บุญเต็ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายขวัญจิรา ด้ามพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายวิยธิดา หอมหวน

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายศศิวิมล บุญมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายจิตตาภา บัวกอ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายพลอยขวัญ ทองพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายกมลวรรณ สินทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายพัชราภรณ์ วังศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วจันดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กหญิงนิธิวดี ฉลวยศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงอภัสรา โพธิขาว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กหญิงพรไพริน เงาศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงศุภาวรรณ เศียรทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงภาวิดา โยธาสุภาพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กหญิงเยาวภา แข่งขัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กหญิงภัทรริดา มารัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงปนัดดา สาครรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ เชียรเทียนทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กหญิงสิริยากร แสงทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พรมกสิกร

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กหญิงรติภัทร ส่งเสริม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กหญิงชวินนุช โมสืบแสน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ชาญสูงเนิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายวัชรชัย พันทุม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายอัทธสิทธิ

์

ลัดดา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายนัฐพงษ์ ศรีธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายณัฐวร มูลชาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายพัชกร จอมหงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พัดวิจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายณัฐวัตร สุตะโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายพีรธัช วงศ์ชาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายวัชรชัย หาญชนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กชายธีรภัทร อัครสอน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายธนกฤต ดวงเพชรแสง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายวัทธิกร วี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กชายสุภัค ทองชุม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายอัมรินทร์ ปองญาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายระวีวิทย์ แก่นจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายดนุพล ศรีวานิช
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายณัฐนันท์ เพียงสูงเนิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ งามดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายวีรภัทร อยู่เห้ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายพัชรพล แก้วบุญเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา กุฏโสม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงพัชราภา ทองทิพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงนภาพร จันทร์สอน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงศุภิสรา สายวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สินธุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงพัชริดา ประสารพิมพ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงนริศรา ธานี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงอาทิยา ทองภูบาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สมปอ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กหญิงกมลพรรณ กนกหงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทองสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงชัญญานุช พิมาทัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงแทนขวัญ พลจันทึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงธวัญตรี เชือบุญมี

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายภัคพล อาทิเวช
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายอฐิวัฒน์ ตังคณิกะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายอนุชาต แดงอุไร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายเศรษฐา สว่างแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กชายไกรฤทธิ

์

สุขศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กชายจิรวัชร สมศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กชายธีรเมธ หมุนแพง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายสรอรรถ จันทร์นนท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายกิตติพร เกิดผล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายลัทธพล ทองชุม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายชูเกียรติ ปจฉาพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายปวริศร์ กาวัลย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายบุญยกร ศรีม่วง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายระพีพัฒน์ พลอยวิเลิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายธีรวัชธนิน ทวีสุขนิธิดิษยา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

ฤทธิเสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ แขมคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายวุฒิชัย เสือทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายปยะราช เจียมรัมย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายสดุดี จิตเสนาะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ คำชาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายคฑาวุธ สายแสง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายยุทธนา สิทธิพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายณภัทรพงค์ รงค์โยธิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงวศินีวรรณ อรอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงพัชรีพร ข้างน้อย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กหญิงสุนิตา ชาติดอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงเพชราพร ทาตระกูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๓
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา นามศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงวนิดา จันมาเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงจินดาพร พรกระโทก

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงสุธาสินี มูลสาร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงณญาดา กองคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงวนัชพร จันทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายนภฉัฐ สุพาวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายณัฐนันท์ สุขเสริม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายพิเชษฐไชย กุฎโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายภัทรพล คำศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายสุขสันต์ บัวเขียว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายสหภาพ สุวรรณกูฏ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายสกลวรรธน์ ศรีทาพักตร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กันฉาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายธเนศ สายงาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายจักรินทร์ ไชยกาล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กชายเกรียงไกร พงษ์ธนู
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ เจริญนิตย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายรังสิโรจน์ ศิริจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายวิศวะ กุลเกษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายเจษฎา เทวินรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายธนธรณ์ กมลฤกษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กชายรุ่งวิทย์ รุ่งเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายภูวดล มีกลม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายพัชรธร จารุเนตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ อุทัยวรรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายวรวุฒิ ถินขาม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายธนบดี พารานะที

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ มังคะกาล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงกมลาสน์ พราวศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยิงรุ่งโรจน์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงภูริษา บุญขจร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงอริศรา คูณศิลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงกมลมาดา หิมะวัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงกวินธิดา ขันธหัตถ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายณัฐพงษ์ จำปานาค
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายคุณาสินธ์ สายแวว
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายชญนิน แสนสีมน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บำรุงผล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายสหัสชัย ทองงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายจักรพงษ์ ตรันนา
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายธวัชชัย สัตย์ธรรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายอิทธิเดช บังศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กชายวิทวัส ไตรแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายอาณาวัตย์ เกิดสุข
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กชายฤทธิรงค์ พันธุ์ศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายอนุพงศ์ ปจฉาพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายอภิรัตน์ เฉลาพักตร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายรชต พันพิบูลย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายเดชาวัต ไชยเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายฉัตรชัย พงษ์ทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายวัชระ พืชเหมาะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายชินวุฒิ บุตรศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายวีระศักดิ

์

มิงมูล

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ นาเขียว
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สินสันเทียะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายธนัช รัศมี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายกฤษกร เจริญนิตย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายศักดิชัย

์

ธรรมสัตย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ทัดศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสมณาวัตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงชนากานต์ ตังตรงวิศลกิจ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กหญิงอาภาภรณ์ ศิริผล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงธมลวรรณ โสภิพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงปาลิตา ไชยโย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงสุชาดา ชะภูธร
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงกัญญาณี ทิมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา ขจรฟุง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงวิมลสิริ บุตรดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายอรรถกร บุญสถิตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายปรเมศวร์ เมธีวรโกศล
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๓ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายจิรยุทธ หยาดทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายเจนณรงค์ ศรีมาตย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ภิรักษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีราช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายจิระศักดิ

์

สอนศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ กาละวัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กชายภูวนาถ นามกันหา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายชยพล วรนาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายมนทายุ ยังเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายสรรเพชร เถาถวิล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายลักษมันต์ สุทธิอาคาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายพงศ์พิศณุ ภักดีเจริญวิทยา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายวิรันต์ชัย สมพงษ์ผึง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายวชิรปลันธน์ ภูงา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กหญิงอาทิตยา สมสมัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงศุภรักษ์ เขียวอ่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงจิฬาภัณฑ สิงหะเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กหญิงกนกภรณ์ จำเนียร
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กหญิงชุติมา เลือนสกุล

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ พิมพ์หล๋อ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงชลิดา พวงคต
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร กลัดนาคะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โคตรยอด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงอบทอง สุดเต้
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงศิรประภา แข่งขัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มูลชาติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายกวินท์ พรมชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายอนันต์ อยู่สาโก
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กชายวงศพัทธ์ ทิมา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายกฤษรัตน์ ภิญโญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายวิชัย เทียมมาลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายปชญกุล ภูกองไทย
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กชายอรรถชัย โยธิโน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กชายทองเจริญ ทองเสน่ห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายภรากร มีกลม
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๔ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายกษมา พลดงนอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายสิวะ บัวแย้ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชะภูธร
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายจักรกฤษดิ

์

ฤาชา
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายปริญญา ฉิมพลี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายจิรัชยุต เจริญสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

สุดสี
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงสุชญา มันสุข

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงอทิตยา ภูศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงวริสา พุฒพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงวิลาสินี สุตัญตังใจ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กหญิงกิตติยา วรรณศิลป
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงอรัญญา ศรไชย
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงปทิตตา สาจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงธัญชนก ทุมโทน
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงสุภัชชา หอมสมบัติ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงปนัดดา กาสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำนนท์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงอธิชา ศรีสุวะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล ตองอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ถกลจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายวุฒิชัย สำเภา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายธีรณัฐ สุภาพวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายอภิสิต นันตะเสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายภัทรพล ทรัพย์เสถียร
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายปริญญา ลามาศย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษสถิตย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายธนพล บุญทวี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายสกรรจ์ ทองลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ มังคะกาล
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายเจษฎากร ศรีธนาภิวัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายทัดเทพ ทองอ่อน
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงพรชิตา โคกโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ศาลาแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงศศิภา สีลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กหญิงนันทกา วงศ์กาศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงกรกนก สวัสดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงปนัดดา ยาตรา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงวนิดา วงค์แสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา อินวงศ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กหญิงศิรประภา พันแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงศุภนิดา สายงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กหญิงวารีรัตน์ วิระบรรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กหญิงอาภารัตน์ พลหมัน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงอรอินท์ บุญทวี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงวรรณภรณ์ จำปาขาว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงศิวาพร ส่งเสริม
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กหญิงพิสมาพร กาวัลย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงรัตนกรณ์ กกฝาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายพนิตพร อ้นดำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีสุวะ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายพรพิชัย สุขสวาท
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายเพชรสุระ ชัยแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายจิรายุ กองสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายชนาธิป นามสร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กชายพงศธร สายสี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

บรรเดาะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กชายปารเมศ สุทธิรังสรรค์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ธรรมสัตย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงสุนิตา แฝงบุญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงอาริยา แสงทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงจิรานุข ตรีบุตรศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงสาวิตรี สายสี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงพรภัสสร ศรีธัญรัตน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ หนูพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงชนาพัฒน์ คำศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงรัตนาพร สวนดอกไม้
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลอยแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กหญิงยลดา จิตรสง่า
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงอารียา จิตรสง่า
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วรรณเสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงอรดา พงษ์พานิช
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงปริญญา ระดาพัฒน์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายจิระพงษ์ สุขเสริม
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายอภิชาติ พานิชกุล
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายนพรัตน์ ปามุทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายปณณวัฒน์ สาระคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายสมพงษ์ สายเบาะ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิพรม

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วีระกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายนพรัตน์ พรมวรรณ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายเทพนิมิตร สมพร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ระยับศรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายณัฐชนน นามแดง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายวรวิทย์ ไชยรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายธรรมรัตน์ ตาทิพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ระศร
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กชายสราวุฒิ ลาภรักษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายชยางกูร ยังเจริญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงเบญจพร ทองพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงวารี เสนาะวาที
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ผุยพรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงปณฑิตา สอนศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงศศิโสม คำเณร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงปรางทอง กองทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงศัยภาดา ภูสีดิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ คะพันธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงแพรพรรณ ดงรักษ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงอรนาฏ พิมพ์พรมมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว หนองบัว  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กหญิงกรกนก ครองยุทธ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายกันตพงศ์ มณีโชติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงกาญจนา วงศ์ศรีทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงจันทรัตน์ จันบุรม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กหญิงจิราพร เรือนพิมพ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กหญิงชุติมา มลิวัลย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๑๑๕
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อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงณณัณ วรรณแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงณัฐชยา สาโสม
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงณัฐชา พลบุรี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงณัฐณิชา หม่องคำธิ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์ไชยา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงดรุโณทัย ภาระคุณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงดารารัตน์ จันดีปุน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายทินกร สมดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงทิพวรรณ คงมาก

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายธนกร ธิมาชัย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ เกตมะณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายธวัชชัย สุทธิแพทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงธัญญาพร ขันชลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายธีรภัทร มณีแพง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายนนทิวัฒน์ ไชยมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงนฤมล ทอนสนิท

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงนฤมล วงค์ใหญ่
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กหญิงนฤมล ศิริโท
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ คำดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ พันธะพันธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายนิติศักดิ

์

เดชบุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงนิรัชพร แสนโคตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายนิลพันธ์ ป่นตุลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงบุญญพิลาส วงษ์สายตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงปภานัน สวนมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงปรณัฐพร วีราสุขสันติลาภ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายประเดิมชัย กองกิลิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงปวริศา มณีพงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงปยะพร คุณบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงพรทิพย์ ปองชนะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงพรพิมล นิลบารันต์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงพรรณพิมล จุลหงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายพลัฏฐ์ วงษ์จันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงพัธทรภรณ์ สอนสำโรง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงพิชชาพร สงสาร
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กหญิงพิไลวรรณ โพรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา แสงวิเชียร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายภีรพัส ดวงมาลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กชายภูมิรพี สุนทรเพราะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงมธุริน สอาดจิตร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงรัตติกาล สิงหาลุน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๖
เด็กหญิงรัตน์ตวรรณ เพชรเนตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา ปุยฝาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงลีลาวันต์ นิยมวัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กชายวชิระ เพ็ชรงาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงวนิดา วัชรสินธินธุ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงวรรณิสา มุ่งหมาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงวรัญยา แก้ววงษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวรัตถยา พัฒนี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ กุคำผาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงศิริวรรณ นิลเกษ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ แวดระเว

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายสรณ์ศักดิ

์

มากดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงสวิสรา ด้วงทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงสิรินดา คงคาพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงสิริราช จันทร์ทวี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงสุทัศนัณท์ ปดไธสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงสุธัญญา จันสูง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงสุมณฑา บรรผลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงอพิชญา ศรีบุญเรือง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิชัย

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงอักษร จันทร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายอิทธิกร เมธาสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงอุมาพร จริตรัมย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงเกตสิริยา วรรณรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงเกตุวรินย์ สินคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เสนคราม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เหล็กทะเล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายกฤษฎา วิชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงกฤษณา กิตตินภาพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายกันตวิชญ์ กิงนอก

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงกัลยา สิทธิจินดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายกิตติพัฒน์ คงคาพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดำพะธิก
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เขาแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงคลอฤดี แสนประสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงจิตราภรณ์ แดงวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงจิรภิญญา แขวงสุวรรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายชณานนท์ แปนจินดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงชนม์ชนก อินทรสัตยพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงชลธิชา ด้วงคำสี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายชัชวาลย์ วงมาเกษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทิมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงฐิติมา มากดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ปญญาคม
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณกูฏ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงณัฐพร ศรีชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายณัฐพล นามอุทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงตรีชฎา
เอืองคำประเสริฐ

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายทศพร ใจอุ่น
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายทักษ์ศรุต ยินดีเหมาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายธนกร กุจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายธนกฤต คำถาวร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายธนวิทย์ ต่อวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กชายธนะวัฒน์ ไวยเวช
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายธนาดุล นิตอินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายธนาธร ปองวิเศษ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายธนาธิป พุทธิภาพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายธนโชติ โสภาบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บัญกาที

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๕
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เกตมะณี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประเสริฐศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรบูรณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงธิติพร เนียมหอม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงนพรัตน์ สมเนตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายนพรัตน์ สิริวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กชายนราธิวาส กันหาญาติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงนันทิดา คุณสมบัติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กชายนิธิศ เทศธรรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กชายบัณฑิต พลบุรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายปฐมพงษ์ ทองแดง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงปณิตา วาภพ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กหญิงพรมพร คำโสภา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กหญิงพลอยชมพู เนตรสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภาระคุณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงพิชญา ศรีภักดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กหญิงฟาใหม่ วงศ์กฤษณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายภคพล จันทร์พวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กหญิงภัณฑิสา อุ่นชิม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ปลืมจิตร

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงยุภาวดี พันธ์วงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา คำอุดม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงรัชวิภา ศรีหาเวช
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มณีวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายฤทธิเกียรติ ขันจันทา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงวรรณวิภา พลบุรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายวรวุฒิ โคตรชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๒
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ น้อยหมืนไวย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงวริศรา มากมูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายวรเมธ ทาระบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ ทองแท่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายวิไล อักษร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายศราวุฒิ ลายประจักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงศิรินาถ ทะวงษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงศิริยากร เสาร์เทพ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงสาริศา ประทาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีดา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงสุทัศนีย์ ปดไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายสุรชาติ สุวรรณทา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายสุรสีห์ ผันพลี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรีกำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงสุวิมล คณะพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กชายอนันตสิน รักการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีสมบูรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๒๙
เด็กชายอรรณวินทร์ อรรคนิตย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายอรรถพล ชมภูเพชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงอำพร อิงมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงอุไรรัตน์ หาญชะนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายเจษฎา พูคำเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงเมษา เกือสุข

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุภะนานัย

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๖
เด็กชายแก้วเพ็ชรัตน์ สีสันต์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 วัดแสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญสิงห์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายธีรภัทร ศรีใส
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายกฤษณะ มันวงศ์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายทศพร ดวงเนตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงกาญจน์ศิริ เทพวงค์ษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายณภัทร ขันทะวัตร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงปภาดา สูงสังเกต
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ น้อยวรรณะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงพัชราภา น้อยวรรณะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณประภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายพีระศักดิ

์

ทองบุราณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงเพลงไทย พรมหล่อ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายวัชรวิทย์ ไชยกาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงถิรดา ทิมแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงชนาธินาถ นาคำรอด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายปรวิทย์ วันชม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองประสานศรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงกรรภิรมย์ วาภพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงอมฤตา แสงงาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงอรัญญา วงษ์กัณหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงนพวรรณ พรมบุตร
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายปฏิภาณ สนธิรักษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงพัชดิดา นูกอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงอารญา แก่นภูเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงเสาวภา สีดก
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายวีรภัทร บุญพา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายเดชาธร เฮืองฮุง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พูลดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงฉัตรสุดา ธุระอบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายชัยวัฒน์ กุลวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กชายโชคอนันต์ ประหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายธนพัฒน์ พิมพ์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายธนกร ผลเพียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กชายทัตพงค์ ยาคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายนัฐพงษ์ ใหญ่ลำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายพันนิวัฒน์ ศรีสรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

พวงสะอาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ คะตะวงค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงจารุรัตน์ ขันทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงนลินนิภา ผลคูณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงแพรวา ทวีโชติธนากุล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงมยุรี บุญครอบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กชายวีระยุทธ ทองบุราณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงณัฐฤกษ์ ขอคตสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กหญิงสุนันทา วงมาเกษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิรุณพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ ศรีคราม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กชายสุกฤษณ์ ทุมมากรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงกนกพร นินดาเกษ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงชญาณี บุญศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงณิศาชล มาทวี
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงดวงนภา เงาทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงปภาวิณี ปรีดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงปลายฝน ศรีสุพรรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงวณิชยา แก้วงามสอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงศิริยากร ศิริมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงสิริกัลยา ทัดรอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงสุชาดา ทัดรอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายนำชัย วันแสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายณัชพล พลสูงเนิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายสุรยุทธ คุ้มครอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายภาณุพงษ์ วงษ์ไชยา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายธนภัทร พงศ์กฤตธนชาติ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กหญิงขวัญธิดา เทียงกระโทก

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กหญิงธนิฏฐา บำรุงรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กหญิงปูริดา วงค์จินดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงเวทิดา บุญเชือม

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงยุพาพิน พันธุ์รักทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงอทิติยา บุญหว่าน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายไพรพนา เกษรบัว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายจักริน สารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายจิรพนธ์ บำรุงรัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายภัทรศักดิ

์

จันทร์ใบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายอภิเดช บัวเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายจิตรภาณุ ลิมสุวัฒน์

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายมานพ หาทรัพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายพรรษา แซ่โง้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายเอกพล คำขาว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ โนนศิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายอัษฎาวุธ พูลมาศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ บำรุงรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กหญิงจันทกานต์ สาลี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงอ้อย ไชยสมบูรณื
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงปทมาวดี จันทร์แสง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงอนุสา จันทร์บุตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ทองตลุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ สุขผล
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงปทมาวัลย์ แก้วนิล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายธนวันต์ สวัสดิ

์

๑๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายภัทรพล ต่อติด
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายอรุณ แก้วนิล ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงนิยนา หาระสาย
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๑๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๐ เด็กหญิงประกายเพชร
บริบูรณ์

๒๕/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงพัชรา นนท์สะเกต
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงวรินทร งาดเกาะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงวิสุดา นิพล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงสิริยากร ดวงดี
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กชายณัฐวัตร พลศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ดุจดา ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กชายวุฒิชัย ทรัพย์ดก
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายอดิศร จิตธรรม
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หวังดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ ทองปราบ ๘/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงจิราพัธร แซ่อุย
๒๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงชวา บริบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงณัฐกุล พรมมาสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงทิพกร บำรุงรัตน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงธนาภรณ์ ทรายทอง
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงนุชรีย์ วงษ์แจ้ง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงปรางค์สุดา ปดถา ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงพัชรา ชาวไทย
๒๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงแพรวา บริบูรณ์
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงมะลิ พุดไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา ยาราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงอชรายุ ศรีคง
๒๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แพงทรัพย์
๒๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายทศพล ศรีวิลัย
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายพิชชากร เขียวดี
๒๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงรัตนา จันทร์สมาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงวรินทิพย์ พวงธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงสิริกัญญา มณีวรรณ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ เทพมณีกร ๖/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร สมบัติมล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กหญิงคฑาทิพย์ ทองบ่อ ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงนันทิดา บุญทอง ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงพิชญา เพชรนอก ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงรจนา สีมันตะ
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กหญิงมัญชรี ดอกไม้

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงสาธิดา วงอุด
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงสุนิษา สมผิว
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๘

นางสาวจีรนันท์ ทาระชาย
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๖๙

นางสาวกรรณิการ์ ยอดพุฒ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๐

นางสาวทยิดา สุทธิรัตน์ ๔/๙/๒๕๔๒. โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๑

นายเกียรติณรงค์ ธรรมรส
๑๘/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนเบ็ตตีดูเมน 2 ช่องเม็ก

้

ช่องเม็กธรรมาราม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คำเสนาะ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายกฤษดาพร บัวลอย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสาราช
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงจิราพร แก้วคำมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายจีรพัฒน์ แซมโอ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายชยานันต์ จันสวัสดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงชลิตา กาญจนพัฒน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ คำโสภา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงญาโนทัย สุดสูง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงฐิฏิภา หิรัญรมย์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายณฐวัฒน์ เต็มพร้อม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๓
เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์

ทองเกลียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายณัฐชนน ก้อนเรณู
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายณัฐดนัย พุทธจักร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายณัฐเศรษฐ นาคเอม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายทีฆโชติ ทองประมูล
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ เลิศวิริยะคุณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เกตุดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กชายธิติสรร ปูทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายธีระพัฒน์ สุดสูง
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายธุวพัส เพ็ชรสงคราม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายนันทภัทร บุญเย็น
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงนันทิชา สมปาน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงปวเรศ นามณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา เดชศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงปุณยาพร นามณี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กหญิงพรพิมล วัฒนราช
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๖๙๙
เด็กชายพรหมพิริยะ ทองพิมพ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงพิมญาดา สารีอาจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายพีรพัฒน์ อกนิษฐ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กชายพีระพัฒน์ เสาสี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ บุตรนำเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กหญิงภัทรธิดา บัวลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายภาณุพงศ์ มณีศรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงรัชฎากรณ์ กันยาสาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายวรพจน์ วายประโคน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กชายวศิน เบิกบาน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงวันวิสา ชนะชาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายศรวัฒนยายะ โมหา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กหญิงศรุตา กุระโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ ตรินัน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ภารประสาท
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายสนธิ เลาะบุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กหญิงสิริวิมล ลองวัตตะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงสุชานันท์ สัญญารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงสุทธิดา ศิลาล้อม
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายสุนทร ทองประสาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายสุรวัศ บัวไข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กหญิงอภิชญา พันธ์บุบผา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงอภิญญา พละกาล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงอรปรียา ทัดมาลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายอิทธิพัทธ์ วารินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายเกริกชัย ทองสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กชายเจริญทรัพย์ โสสว่าง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กชายเบญจพล คัดทวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงโยชณา น้อยวรรณะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ วงษาเลิศ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายไชยวัฒน์ สมแสวง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายกันตพงศ์ จอมเชือ

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายกิตตินันท์ สอนจิตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ริทัศน์โส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายจัตวา อินทะมาต
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ฤทธิธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงจิตรา วงษ์ที
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงชญาดา บุญกุศล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงชฏาพร สุดสูง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายชัชนันท์ ปะถะมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายณัฐณา แก้วการ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงทิพวรรณ จันไทย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายธนกร ทองพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายธนกร ศรีสร้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายธนพงษ์ แก้วเคนมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายธีรภัทร ภูงามดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายนราธิป สายบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงนิดานุช รัตนพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายบารมี คำแพง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๘ เด็กหญิงพรพรหมเทวา
ดอกดวง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายภัทรภูมิ พละกาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงภูษณิศา พรมมากอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กหญิงวนิดา คำโสภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ คณะศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงศยามล มะณู

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายศิริวัฒน์ มโนธรรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายสิทธินนท์ กลมลดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ สวัสดิรัมย์

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงสุจินดา กิงทอง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงสุภนิดา บุญพวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายอดิศร ก้อนเรณู
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงอังค์วราภา ทาริน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงอัญญาวีร์ ใจภักดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงอัมพา บรรจงทรัพย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ พะเนีย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายเศรษฐพงค์ ล้วนเล็ก
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กชายไชยยงค์ ใจทรง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงกุลณัฐ จันทะแจ่ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายจารุกิตต์ ศิริโชติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายจีรพัส สมปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงชฎาพร กัลญาณีย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เลิศวิริยะคุณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงณัฐถจริยา หิรัญรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายทศพล เสลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายธนพล บุญด้วง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กชายธนาทิป รัตนเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงค์ศรีจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุวรรณทวี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายธีรภัทร บุญเนตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายนฤดม ชมบาล
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงนฤดี พลค้า
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายปณวัฒน์ บัวลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ พรมจ้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงพนิตพร ทวีพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงพิมลพัทธ์ จำปา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายพีระพงศ์ ใจภักดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงรติวรนันท์ สาริก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีพงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายวายุพัฒน์ พูนพิพัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงวิชิดา ชืนสบาย

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

นารีสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

สายดวง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ศรีโสภาพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายศุภชัย สุดเต้
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กชายศุภากร สวัสดีพงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กชายสิทธา โมตา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ หาญเสมอ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ละอองศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กชายสุริยะ วงศ์ดวงจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายสุริยา คำศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายอนาวิล ชนะนิล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงอารียา ชาริโท

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงอุมาพร ชายสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กชายเฉลิมธีรวัฒน์ ชิณวงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ผาสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายณัฐพล อวนบุญจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๑๑๕

้
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อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กหญิงนันธิดา บุดดาเคน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สุกรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนำยืน วัดวารีอุดม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เชือจิตร

้

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงกรกัญญา เหลาผา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กหญิงกวินธิดา บุญยอด
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงกษมา เทพขันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๑
เด็กชายจันทประโชติ อบเชย

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงจิระนันท์ เกษเงิน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองใบ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงชนิษฐา ภูมิภาค
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงชนิสรา กอศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงชิดชนก ซ่อมรัมย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายชิษณุพงศ์ มุมภายสงฆ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทับทิม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายฐากร โซวา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กหญิงฐาปรานี ธนกิจยืนยง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญไทย
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายณัฐพล เพิมพูล

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงทิฆัมพร บัวแดง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงธัญชนก กุลทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงธัญชนก นวลดำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายธีรนัย ปวงสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายนนทวัฒน์ เทียนชัย
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงบุศราคัม ยิมรักญาติ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายปฏิภาณ โกษฐา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายปวริศ วงค์หาญ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงปนมณี ผิวเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ เบ้าคำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ทองบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๕ เด็กชายพัฒนพงษ์ศักดิ

์

อรรถโยโค
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายพิชัย นะที
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงพินธุอร สุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ วิจิพงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายพีระยุทธ ยาวะพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๑๑๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กชายภาณุพงษ์ สังวารี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายภานุพงศ์ เนตรแสงศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีภักดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายภูวเดช สิถิลวัลย์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนมีโชคสกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงมลชญา แก่นเชือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ แสนหลวงตา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๗
เด็กหญิงมินทร์ธาดา จิตรักษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อยู่สุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงวรัชยา แก้วคูณเมือง
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงวิมลสิริ ไกยวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงวีรภัทรา นิยมคุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๒ เด็กหญิงศิรินทร์ญาพร
ม่วงแนม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายสุริยนต์ วงศ์ก่อ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงอพินยา สูงเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๕
เด็กหญิงอภินันท์ธิดา ศรีมุกข์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ กุลวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงอภิสุตา สายสุพรรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสรส
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กชายอลานน์ มาตูรานา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงอัจฉริยา มันวงศ์

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงเนตรดาว เอียมวิจิตร

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงเพชรา ทองวรรณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงแพรวา จันทาทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงกรรณิกา เข็มคุณ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายกฤษฎา ดวงมณี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายคณาธิป มุจรินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงจิดาภา ไชยสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กหญิงชญานิน ร่วมสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงชมพูนุช โม่บุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายชัชวาลย์ สิงห์แก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายชุติวัต นามเรืองศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายณัฐชัย พิมโคตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เกิดไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๑๑๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงดวงพร วิริยะพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงนงนภา สุนทร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงนัทธิดา สมสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายปฏิภาณ ศรีสุระ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายปฐมพงศ์ ธรรมศิริ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กหญิงปุณฑีดา ฬานันท์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กหญิงพรธิมา ขันแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงพรพรรษา พร้อมบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงพัชรพร ทองแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ ศิริวาลย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายพิทวัส มันคูณ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายพูลศักดิ

์

นุ่มชีณวงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายภูวดล สิงห์คู่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายภูวนันท์ ตันสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงภูวิศา สิมมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายราชภัฎ บุญรอด
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงวนานุช สุนทร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายวรรณกฤต มันคง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงวรรณภา วาริสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กชายวรเมธ เชือสิงห์

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กชายศรัณย์ วิริยะพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงศศิธร สุขภาค
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงศิรประภา อยู่สุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงศิรารัตน์ นางาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงสุนันทิพย์ ศิละมัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ด้วงทอง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายอภินันท์ บุญจุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงอังศณา เลพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงอารยา วาปสังข์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงอาริยา ทรัพย์นิวัตต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายอเล็กซาน มาตูรานา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายเกียรติภูมิ แก้วมัน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กชายเจษฎาพร สีลาสม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สายแวว

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงเสาวนีย์ ดีพลงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิลาบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กว้างเงิน

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก่นบัวแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายกิตติพงศ์ จอมหงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงกุลณัฐ เทียงตรง

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย พ้นโศรก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงคุญานัท สายสมาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงชนัญญา องอาจ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กหญิงณัฎฐนิชา ประทุมทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายณัฐดล ไชยยา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายนพรัตน์ บรรลือ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กหญิงนัฐมล หนูแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายนิติพัฒน์ ร่วมรักษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงนิศา พรมสุขันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงบุญทิตา เบาะแสะ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงปทิตตา บ่อทรัพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงประภาวดี มังกร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ ปกการะถา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายพลพิพัฒน์ แฝงวงศ์คำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงพิจิตรา สุขเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายภานุฉกรณ์ ศรเกลียง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กชายภูวดล รักโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงรัตนา บุญเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงวณัฐธิดา เชาวนะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กชายวรธันย์ วงศ์สาสนธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายสิปปกร แก้วประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงสิรินทรา วงค์ที

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงสุจิรา ทับทิม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ คุณธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงสุตศิตรา อุณหพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงสุบุญญา ยิงยืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงสุปรียา คำภา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายอดุลวิทย์ กุลวงค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายอนาวิล แก้วดวง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ นามทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริขันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงอรสิริ รากวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงอัจฉรียา ทวีพิพัฒนไชย
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายอัษฎา ปลุกใจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงเกษมณี บุญทา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๑
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ หาคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายเชาวริน พรหมกสิกร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายเมธานันท์ บูระพิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงเมธาวดี พลแสน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงเยาวพา ไชยชาติ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๖
เด็กหญิงแพรวพราว โสภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กชายกิตติพล จิตรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงธิดาพร พรหมงาม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายธีรภัทร์ ลอกทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กชายนนทพัทธ์ คำลึก
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

วิริยะพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

สายสุด
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงปนัดดา โสตแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กหญิงปาณิสรา ไขไพวัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กหญิงปูริดา หงษ์เพชร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงพนิดา สิงจานุสงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กหญิงพรพิมล มาสู่
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายพีรพันธ์ ภูมิภาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญเทพ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กชายวีรภัทร มัชฌิมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายสมเกียรติ งาหอม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงสุพรีรญา บุญสุภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงอรวรรยา มะปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายอัครพล มารมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายเกียรติพงษ์ เกิดไธสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายคำภีร์ คำสวาสดิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายฆเณศ สำเภา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กหญิงจิระสุดา ง้าวทอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายชยากร ศรีวลักษณ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๑๑๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายทศพล ดอกคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายปฏิภาณ พลเยียม

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงปยะภรณ์ ลุกลาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงวิภาพร พรหมงาม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายศรนรินทร์ วิจิพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอุไรพร ตันสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๖
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ สายสมบัติ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายเดชาธร สายแวว
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ บุญธาราม
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๘๙

นางสาวพิมกมล ศรีสิรทนกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

อบ ๖๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายมินทราดา สรรพสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพิณโท วัดปาหนองสุ่ม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมธัชมุนี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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