
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๓๗,๑๔๒ คน ขาดสอบ ๑๑,๕๓๐ คน คงสอบ ๒๕,๖๑๒ คน สอบได้ ๒๒,๘๗๒ คน สอบตก ๒,๗๔๐ คน (๘๙.๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงวรัญญา สิงห์ชาลี ๘/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงจิราวดี บุญยอ
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๓

เด็กชายเอกพจน์ พุดชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๔

เด็กชายจักรรินทร์ ปลังกลาง

่

๑๕/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา ผ่อนตาม
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ สายงาม ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๗

เด็กหญิงอาริศรา วรรณคำ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๘

เด็กหญิงอริสรา เพียรราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๐๙

เด็กชายเจมณรงค์ เข็มหอม
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๐

เด็กชายจักรพรรดิ พิมสุตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงณัฐวิภา สินปอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๒

นายวัชรินทร์ คำสะอาด
๑๙/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๓

นางสวรส พึงนา

่

๑๓/๒/๒๕๑๐
โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๔

นางสาวนุสรา เดชะคำภู
๒๔/๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๕

นายบุญยัง สุวรรณเดชากุล
๑/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๖

นางสาวเกสรา ผลาผล ๑/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๗

นางสาวพรพรรณ เพียรภักดิ

์

๓๐/๙/๒๕๔๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มณีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๘

นางสาวธัญรดา ศิลาราช
๒๔/๒/๒๕๒๙

โรงเรียนกิตติญาณวิทยา มหาวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๑๙

เด็กชายธีรพงษ์ ผลวิสุทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๐

เด็กชายธีรภัต สายชาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสีทองอุปถัมภ์ กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยอดยิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงแพรทอง เดชบุญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๓

เด็กชายคฑาวุฒิ รังกลาง

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๔

เด็กชายธิณรงค์ เสนารักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๕

เด็กชายครีมระพัฒน์ กันยะชาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พริกทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๗

เด็กชายอติโรจน์ คำเติม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงรัญชิดา สงวนทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๒๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ธรรมคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงสิราวรรณ หยาดทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๑

เด็กหญิงกัณญาณี สังสนา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ งอกงาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๓

เด็กหญิงพรพิมล ทวาภพ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงเตชินี น้อยสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๕

เด็กหญิงเบญจมาส จ่านันท์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงกชพร ประเสริฐสังข์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กหญิงจีรนันท์ จารุขันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กชายกฤษณะ คำเติม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายฐิติวัสส์ แสงศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงสนิสรา วิชาพรม
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอุบลวิทยาคม กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงฐิติมา สว่างวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

กระโสบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พันธ์แพง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กชายพัทธวุฒิ สีทากุล
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เครือเนตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีเนตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทวีวงศ์
๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กชายธนากร คินานันท์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กชายวรวุฒิ โสภาพันธ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กชายวิชิตชัย บุญทรง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กชายกิตติพล แข็งแรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงวรัญญา จันแจ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงอริยา ทุมบาล
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กหญิงสุวิมล หมายสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กหญิงวิมลทิพย์ พาระสิงห์
๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กหญิงณัทวราพร สังภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ชาวทอง
๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา พงษ์สุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายธีรพัฒน์ บุดดาสิม

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายเอกวิทย์ ศรีเนตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กชายจิรายุ อาภรณ์ศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายเจษฎา งามพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงจินดารัตน์ พรมหล้า
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงสุชานาถ หวังชืน

่

๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงธิตตญาพร พันธวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ บัวชุม
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงสุชานาถ ชาญจิตร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กชายสุนันท์ แสงทอง
๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กชายฉัตรชัย ข่ายมณี

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ดีเรือง
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กชายชนาธิป ยืนยิง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กชายวีรพล ยืนยิง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กชายกฤษฎา ทองดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กชายคุณวุฒิ นามสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ สายงาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กชายพิทักษ์ นามเจริญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กชายพันนา วิชาพูล
๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กชายวิทรัส ปุญญา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงพรรณภษา จารุแพทย์
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงพรรณนกา จารุแพทย์
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงรจนา จารุแพทย์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงพิมอักษร บุญทรง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงวรนุช บุญทรง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงวิยดา เชาวลิตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงสุภาพร บุญวัน
๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงสายสมร สัตย์ธรรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแก่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงนภัสสร เกษแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คุณสาสันต์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงมาริสา อุไรพันธุ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญโสม
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กชายอธิพันธ์ ผลากุล
๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กชายเจษฎา ฉิมพะวัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กชายอนุชิต อุ้มบุญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กชายรชานนท์ ตลอดพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กชายภานุวัตน์ ช่วงโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กชายศักดิดา

์

บุดดาสาย
๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

แช่มชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงชลธิชา บุญครบ
๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กหญิงดรุณี หัสดร
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงธิญาดา ทวีวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงฐิตารัตน์ วันเทียง

่

๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กหญิงชุติมา ผาอินดี
๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงรัตนวดี จำปาวัลย์
๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กชายทิวากร นามประสพ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กชายกฤษฎากรณ์ บุญสนิท
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กชายเกษมรัตน์ บุญหลัง
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ หงษ์ศรี
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กชายอัคนี งามเถือน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ บุญทรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กชายโชติภณ ศรีธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร นามเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงปนัดดา ทองศรี
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา มันใจ

่

๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ ไชยพันโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ วงศ์สุทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงบุษยมาศน์ ยุตะวัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงธัญธร ยืนยิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงชลธิชา พันธววงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ แก้วมัน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กหญิงสุธิดา บุญโสม
๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงปณณพร ดาวัลย์
๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กหญิงอนันตญา เพิมศรี

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กชายสุริยน บุญสนิท
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กชายณัฐพล ทวีวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายไชยา ผูกมิตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กชายสุริยา ศรีเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กชายเมธไตร สิทธิจินดา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร์ ประสมจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กชายกิตติภณ คงตางาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วันหนา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายจิณณธรรม มานุช ๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กชายธนลภย์ ฮะอัวเฮง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงเวธนี ศรีเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ซาแสงบง
๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กหญิงธนพร โคตรมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผาสวัสดิ

์

๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงชลณิชา ขาวเลิศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงธนาภา ทวีวงศ์
๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กหญิงภรณ์ชนก เวฬุวรรณ
๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงบุณยกร ผิวนวล
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงปภัสรา ไร่สงัด
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงชรินทร์ญา เชิดชู
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงสุดาพร แพงสาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงพักตร์พิไล ยืนยิง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงสุชาวดี บุญชิต
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงวิลาชินี ศรีสิงห์
๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงอภิญญา พุ่มจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กหญิงศิริประภา อาจหาญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงสุนิสา ผิวทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ ชาญอุไร
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ผลแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงชลธิชา เนตรพันทัง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงสาวิตรี พรมจารึก
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงลินดา บุญสราง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กหญิงเสาวรส ทวีวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กชายชนาธิป บุญทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ผาสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ ประกอบ
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายธีรภัทร์ แก่นแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงนิชาวดี กิงสุวรรณ์

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงพิชญาดา หาคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกดวง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี ลาพ้น
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงนุชนันท์ หงษ์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายธานี ผลวิเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กชายพงศ์พล ผลวิสุทธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงพรพิมล ผลพยุง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงพรยมล พรเพชร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงพิชญา กลินกุหลาบ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ คำใส
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กชายวีรพล สีสุพรรณ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กชายธนากร ผลวิสุทธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เพชรชูวงศ์สกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กชายเทวา อรการต์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ ประสานพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

สีดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กชายคัมภีร์ ทิลาธรรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กชายจักรภัทร บัวงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ บัวงาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กชายธนาวัฒน์ วาจาสัตย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงธารีรัตน์ แก่นกายศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงปนัดดา บุตรสง่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงปนัดดา สุทธิกรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงปภัสสร เอกวงษา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงปยะดา น้อยวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กชายภูธน ผลพะยุง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายรณสิทธิ

์

บำบัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงลลิตา ไชยรินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายวรภัทร บังงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงวิมลลักษณ์ บุญเย็น
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายวุฒิชัย จันทวี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายวุฒินันท์ ไชยยาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กหญิงศศินิภา ดาราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงสโรชา วิชาพรม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กชายอธิชาติ วันหนา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงอรัญญา บัวงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กชายอัศวะ แจ่มสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กชายเอกลักษณ์ มุ่งสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กชายจีรชาติ ทองกำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมจิตต์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กชายธารา มากดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กชายรพีภัทร บุญเย็น
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กชายอนุชิต มุ่งสิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กชายเขมชาติ ผ่องใส
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๖

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ชูบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๗

เด็กชายกิตติพันธ์ ซือรัมย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ถวิลบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กชายจิรายุทธ สัจสุวรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จักษุนิล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงชุติมา พิมวิลาวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ดีละมุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงณิชานาฎ ปนนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงดวงกมล เสนาะเสียง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กชายทรงยศ เขาช้าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

พิลัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ พรสุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ดีละมุล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กชายนภัสกร ชืนภิรมย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กชายบารมี บุญจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กชายบุญส่ง นะวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กชายบุรพล ศรีพิกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กชายปณัฐธร ลีบุญส่ง

้

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงปลายตะวัน ประสานพิมพ์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กชายพงศธร แก้วแสงทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงพิมชนก เตชะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงพิยะดา พรสุวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กชายพิรพัฒน์ บัวใหญ่
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายภูมินทร์ ผาปอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายยศภัทร ทุมเสน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงยสุตมา พงษ์อนันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เข็มเพ็ชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายวรานันท์ จันทวี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กชายวรายุทธ์ พูลผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงศศิธร ดาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กชายศิริดนัย สายชาลี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงสมฤดี หวังไกล้กลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายสราวุฒิ ธารารมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา แสนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กหญิงสุนิภาพร วาจาสัตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงสุภาพร ฉายาวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กชายสุรเกียรติ ทะกาเนนะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กชายอนัทวุธ สร้อยสนธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงอรทัย โพธิจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงอรวรา ทาคำห่อ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ อินลี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กชายเทวินทร์ เสนาะเสียง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กชายเอกราช ผลพยุงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงไพลิน เฉลิมรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กชายกนกกร ทาบทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงจิติมา คมขำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงชญานิศ กระจายศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กชายฐิติวัสส์ จันดารัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กชายณภัทร ฉายาวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กชายณัฐภัทร สุจริต
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงณันฑิชา เจริญศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กชายทรงกลด แสนทวีสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๘

เด็กหญิงทิพปภา ภาคบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงธนพร เนกอนันต์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงธิณีรัตน์ นามอาจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงธิดาภา สง่าวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กชายนภัส จันทวี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์เขียน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กชายรัชนานนท์ สุวรรณา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พรเพ็ชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กชายวรากรณ์ จันดารัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กชายวายุ สายชาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงศินันญา วินทะไชย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงสุภาพร คำสุนี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองอาจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงอรกัญญา คำใส
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงอรัญญา แก้วใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงเมธาวรินทร์ วันร้อง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉายาวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ วาจาสัตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ จันดารัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กชายพีรวิชญ์ เชือแก้ว

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๗๙

เด็กชายอิทธิพล แสนทวีสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงเบญญาภา สารจูม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จำลองพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กชายอมรชัย เฉลิมรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงภักดี สัจสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงวิรยา พูลผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กหญิงสุทธิดา แถลงจิตต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กชายจักรี เหง้าแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงจันจิรา เกษมกุล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงฐิติมา เนืองอนันต์

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กชายธนะชัย จันทร์เวียง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กชายวรวุฒิ จันขาว
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กชายอรรถพล เฉลิมรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงเอืองพร

้

เสนาะเสียง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๓

นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
๑๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๔

นางกฤติยา คูณภาค
๑๔/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๕

นางกิติยา ดวงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๖

นางกุลวดี คำมนตรี ๑/๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๗

นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๘

นายธีรวุฒิ อุตมังค์
๒๙/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๒๙๙

นางสาวนันทิวา สมสกุลชัย
๒๑/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๐

นางสาวภัทรากรณ์ จันทเขต
๒๔/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๑

นางลักษณ์ ยมนา ๑/๑/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๒

นางวารุณี เชือแก้ว

้

๒๖/๔/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๓

นางสุภาพร วงศ์สิงห์
๒๘/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๔

นางสุรางค์ ปรัชญาอภิบาล ๑/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๕

นางสุวิวรรณ แสงยะรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๖

นางอุมา ไตรธรรม ๔/๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กชายนนท์พัช มันทน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กชายพุทธชาด ปจจุมัตโต
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ เนียมศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กชายศักดิรินทร์

์

คำเพราะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กชายศิริวัฒน์ คำเวบูลย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กชายกนกพล พวงแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

คำเพราะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กชายภูเบศร์ โด
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายสุทิวัส อารมณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายธนภัทร แช่มชืน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อารมณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กชายทรงพล คนครอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายธราเทพ พัฒนสระคู
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กชายพีระวัฒน์ ปนลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กชายชญานิน คำประวัติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กชายพงผณิช ศรีกุลวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กชายเมธี เทียนคำ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กชายวีระชัย บัวจูม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กชายสรวิศ ดอกแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กชายภัทรพล กำศร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายธนทัต มาตดี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กชายฉัตรมงคล บุญเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายสัจจเมธ เวชภัณฑ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายสิทธิชัย พันธ์เภา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายไชยวัฒน์ พันธ์สว่าง
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายธีรภัทร ธรรมสาร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กชายปยวัฒน์ พันธ์กว้าง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ พิพัฒน์
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ใจหาญ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กชายพัฒนเดช ทองวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กชายณัฐนนท์ เสาสมภพ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๘

นางกาญจนา หน่อสุวรรณ
๐๑/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๓๙

นางภิรมย์ อาสะไวย์

๒๖/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๐

นางวิไล มณีเรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๑

นางสุนันทา สายแวว
๐๗/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๒

นางทิฆัมพร ใจอุ่น
๐๘/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๓

นางเมทินี วีระกุล
๑๔/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๔

นางแววรัตน์ ช่างปน
๑๕/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๕

นางวิจิตรา ธานี
๑๗/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๖

นางอรุโณทัย ทองพุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๗

นางนันทิยา แพงเหล่า
๒๘/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๘

นางวิไลวรรณ บุญญโก
๐๙/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๔๙

นางกรรณิกา กวีกรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๐

นางจิรสุดา เกษมปญญาพล
๐๔/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๑

นางสาวจตุรพร พลกุล
๒๓/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๒

นางสาวปรียาพร ณรงค์ษร
๑๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงจุฬารัก วันสี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงสุภาวดี บัวสาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงวิชชุดา แสงชมพู
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงชนรดี แข่งขันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงเมธาพร วงเครือสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงพัชริดา คำพี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงพีรดา หลักจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา บุญสืบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กหญิงชลิตา จำปาเรือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงแพรวา โชคมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา บัวศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงพรนัชชา สาลีอาจ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงนิภาพร แจ้งสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กหญิงวริศา พยัคฆ์กุล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงมนต์นภา สนองผัน
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วมัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงจิตสราพร บุญทอง
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงชลดา แสงทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงอารยา ขยันการ
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายพงศกร ใจจริง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายอานนท์ ราชวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กชายชาตรี สมอาจ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กชายนภัสกร วงศ์พินิจ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กชายสมาน ธรรมสัตย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กชายเจษฎา อินทร์ลี
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กชายอภินันท์ สัมพะวงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กชายภารดร พรเพิม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายจีรวัฒน์ วาลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กชายจักริน ประสานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กชายปฏิภาณ คำหารพล
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กชายกุลชวาล พรมทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงนริศรา ศรีทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงอรวรรณ พิมพ์จันดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงสุวนันท์ พิมพ์จันดา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ จารุมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองทรัพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงวีร์สุดา อำลอย

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงดาวเรือง ทาตระบุตร
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงปนัดดา ชาตะเคน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นารายนะคามิน
๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาอุตย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กชายพงศ์พิชัย หอมจำปา
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงนันทิกา ระดาทอง
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนเสริม
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงนัฏฐนิตย์ ตระกูลศรี
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กชายปริวรรต พุ่มแก้ว
๒๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กชายธนะศักดิ

์

วงศ์ด้วง ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กชายสุทธิกานต๋ กิจทรัพย์
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กชายเทพนิมิตร วันหนา
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กชายอนุชัย สุวรรณภาพ
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายศุภโชค ทองดา
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายทินภัทร น้อยวงศ์
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายณัฐกรณ์ สายมัน

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายฤทธิเดท สมศรี
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กชายณัฐนันท์ สมทิพย์
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กชายสุริยา สมบัตย์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายภูริพัฒน์ วันคำ
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายจักรินทร์ ศรีธรรมา
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายชยุตพงศ์ แวดล้อม
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายอดุลย์วิท ใจจริ
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กชายปรนิน ศิริมา ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญสนิท
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

ดีงาม
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงณัฐชา สินชัย
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงชลธิชา บัวศรี
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงชลธิชา ชายประทีป
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงธนาภา ทรัพย์ดก
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงมุณี ตุ้นฮิว

้

๒๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงปนัฐขวัญ แสวงบุญ
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ วงต์สุทธิ

์

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงนริศรา แสงตะวัน ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงณิชาวีร์ ศรีษะคำ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กหญิงประภาภรณ์ งามพงษ์
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กชายอนุวัช เหมแดง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กชายจิรเมธ พันธ์เสถียร
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กชายรวิธัช มาเพ็ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ หวานใจ
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กชายอัครพนธ์ วันศุกร์
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

สาโท ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กชายณัฐพนธ์ หินอ่อน
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กชายภควัฒน์ รินริโก ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กชายธีร์ธวัช สายงาม
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กชายศรายุทธ พิบูลย์บล
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงจิรภิญญา พันธ์เสถียร
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงทัฐธญา มงคลเลิศ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงธิติกาญจน์ ชนิวงศ์
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงอรจิรา ผิวทอง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ พงษา
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กหญิงอรณิชา คินานันท์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กหญิงอาริยา ดีงาม
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กหญิงวิภาดา โอบอ้วน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กหญิงอาริสา ชนีวงษ์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กหญิงลลิตา ธรรมเนียม
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กหญิงใกล้รุ่ง แสงตะวัน
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กชายอนุชิต บุญเย็น
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงธัญชนก อินทร์ทวี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กชายธนกฤต ภิญโญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กชายสราวุฒิ พันธ์กว้าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์แหวน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กชายภูธร เชือแก้ว

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กชายรมย์ภณัฐ ไชยคำภาวีราธัช
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ทองวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กชายทีปกร กุลเกต
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายปญญาวุฒิ ถินขาม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ วิจิตเชือ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา ทองทวน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงกรรณิกา ไชยโอช
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงชลธิชา ลีลานุช
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงภัทรธิคา สาระขันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์กว้าง
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา ชนีวงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา มาเฉลิม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กชายอัศวิน เจริญพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงณญาดา เชิดชู
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงทัศนียา ทวีกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ถินขาม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงอุมาภรณ์ มาเฉลิม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงปยะธิดา กะนะหาวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กหญิงนันทิยากร บุญสอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงยุภาวดี หอมหวน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ชลกาญจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงมลทกานต์ พลอาจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๕

นางสมจิตร์ ศรีทาพักตร์
๒๖/๙/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๖

นางพิมพ์พา สายวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๗

นางไพวรรณ วงศ์อุดม
๑๕/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๘

นางวาสนา มุสดิสาร
๐๔/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๗๙

นางสมสมัย เฉลิมสุข
๒๙/๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กชายญาณภัทร บุญจรัส
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายธเนศพล จารุกขมูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กชายธีรภัทร์ ธานี
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงอังควิภา ผาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กชายพงษ์ศธร ทาภาระบุตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงวรรณวิภา พราหมณีย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายจิรยุ ยุพา
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงสุธีธิดา ฤทธิวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กชายเจษฎา จันทสี
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กชายณัฐพล พวงศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงอัจจิมา ฮวบสวรรค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงธนพร คงแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กชายธีรภัทร ขนัดนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กชายจักรภัทร ภูมี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายนรินทร์ ศรีสุระ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กหญิงกมลชนก สะอาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงธิชกานต์ มูลสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงพรทิพย์ บุดดารวม
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงขวัญกมล ดีพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ กำทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงจิดาภา แก้วดำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงปนัดดา ดอนโค
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงเก็จมณี ศิริบูรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงอริสา วิเลส
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงวรพิชชา อนุพันธางกูร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงกนกนุช เพิมพูน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กชายนิธิศ ศรีประโชติ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กชายสุวินัย ศรีเมือง
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กชายวรจิตร สีระวัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงปอฝาย รักดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงนรินทิรา รักสินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงวิริยาพร สายแวว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชชา โง้นแดง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงธัญชนก รมวิชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายพิชุตม์ แจ้งจิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงกานต์พิชชา เนตรวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กชายเนรมิต ใจธรรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

ไกยเกษ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กชายณัฐนนท์ ไตรวงศ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กชายอุทิศ พุดชา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กชายนิติพงษ์ ทองถม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๒

เด็กชายอาดามัน หมาดสกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงวรรธนพร มิงขวัญ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๔

เด็กชายธนพล สุวะมาตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

หลักคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๘

เด็กหญิงวริศรา หวัดผล
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กชายคมมน แก้วบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงรุ้งมณีวัลย์ ภาษาดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงนิธิพร พุดชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๒

เด็กชายอัษฎาวุธ แก่นคูณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงชนม์นิภา แสงจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๔

เด็กหญิงเนตรธิดา สบายใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์หล่อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๖

เด็กหญิงฐิตาพร พรมผล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๗

เด็กชายณัฐพล ไตรวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงเบญญดา สุคนธจร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงสุมาลี พุดชา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงกชมน แสนรัง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กชายบัณฑิต ทองถม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงณิชาดา รังษา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงณัฐวดี หลักคำ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายจรัญ กาญจนลักษณ์
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กชายจักรกริช กุลมณี ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายถีรพงค์ แก่นการ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายฐาปกรณ์ มุสิกสาร
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กชายทวีศักด์ หมู่แก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายสหรัตน์ อ่อนพันธ์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายสุริยา พูลเพิม

่

๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายศิวัฒน์ สบายใจ
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายศรีประยูร แข็งแรง
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กชายมนตรี สรีสมาน
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กชายปฏิภาณ บุตรบาล
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงชลธิชา ความสวัสดิ

์

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงฐาณิยา มานะชัย
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงเนตรณัฐดา พรพิพัฒน์
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงผกาไพร เงาเพ็ชร ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงวีริยาพร รัตนภักดิ

์

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๐
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เปกขุนทศ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ พึงจิตร

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงวรัญญา สบายใจ
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กชายธนโชติ ด้ามพรม ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงเปรมกมล บังศรี ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กชายเมธา พูลศรี
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กชายเพ็ญเพรช พงษ์ประยูร
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กชายอัคระภัค นนทการ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กชายสุริยา นนทะการ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ คูนสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กหญิงศิรินภา กาละกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กหญิงธิติญากานต์ พูลเพิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กหญิงอังคณา โชติสวัสดิ

์

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ชมพูพืน

้

๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงนีรนุช ปลืมจิตร

้

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กชายชนธิป พุดเพราะ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายธีรภัทร์ น่ารัก
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๗
เด็กหญิงกัญญาวรรณ

สินธุประสิทธ์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงกฤตพร พิเคราะห์
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงวาสนา ศรีสาน
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงเนตรดาว สุวรรณเพ็ง
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงภานุมาศ วงษ์ศรี ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงพรพิมล นนทการ
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีสุข
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๔

เด็กชายกฎสธร โคมลอย ๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กชายเทียบตะวัน ถนอมเชือ

้

๒๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายณัฐพล ซือตรง

่

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ วิเศิษรินทอง
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กชายธีรวัทร สัตย์ธรรม
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ดวงแก้ว
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงเดือนฉาย กองสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงแสน
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์สอน ๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา พูลเพิม

่

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กหญิงนภาพร อิมใจ

่

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เจริญนิตย์ ๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายอานนท์ อิมใจ

่

๑๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ดวงแก้ว
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ทองเหลือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กชายอานันทชัย คำภาค
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงสาคร ส่งเสริม ๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงภิลาวรรณ ทำนุ
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงสุวิธิดา สบายใจ ๕/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๓

นางสาวจุฑารัตน์ โคมลอย
๑๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงจตุรทิพย์ จันทเสน
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายฉัตรชัย ปราคำศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงชิตาภา จันอาจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กชายณัฐพล ไกรสินธุ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กชายธีรเทพ สืบสวน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงปนัดดา คัสสดี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงพรพัชฌา บุญทา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงพัชกาวรรณ์ โคกโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กชายภรรควัช บุญรอด
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ นนทวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงศิรประภา เมืองโคตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กชายศิลปเอก บุญเลียง

้

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงสุฐิดา สุภา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงสุนิษา แก้วบุญเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงสโรชา วัฒนสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กชายอานุภาพ วงค์พิมล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงกชกร บังศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงกวิสรา ไชยมงกุฏ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีวันดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กชายกิจชนะ ลิวทอง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้ววงค์วาร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงชลิษา ไยศร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กชายดนุพล วาทะสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ เฉลิมศิลป
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงธนศุกานต์ ก้านแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงนริศรา บุตรน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงนันทิชา ขวัญโพน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงนันทิยา หมายศรี
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงบุษกร ประทุม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กชายภัทรพล ทองเพ็ชร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายภาณุพงษ์ จันทป

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายมารุต สีบุตรดา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กชายวัชรพล ภูศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กชายวิศรุต แสงกล้า
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ โสชะดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายสุริยา แก้วหิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงอำไพวรรณ ตีรักษา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กชายกฤติพงศ์ มณีเนตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงกานต์ธิดา แพทย์กระโทก
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ เรืองแสน
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงชมภูนุช ขวัญโพน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กชายณัฐพล ไชยชนะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงธันยพร เรืองแสน
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กชายนนทนันท์ นักคำพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กหญิงนริศรา ทวีกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กหญิงปณิฏา แก้วบุญเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กชายพงศกร ง่อนไถ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงมินตรา ตริวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายรุ่งศักดิ

์

นิลริ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๓
เด็กชายวงศ์ณฤพัฒณ์

บุญเลียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงวิภาวดี สุพล
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กชายวีระชัย ทีติเนตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กชายสุรชัย ทวีสาร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงอภิญญา ทองถม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรไชย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงจิรัตติกาล นิสาภัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กชายณัฐพล รัศมีเพ็ญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

อรุณโรจน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายธนวุฒิ กะสิพรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงปนไพร ทูลศิลป
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุสิกวัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงวิชุดา เหล่ากอดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กชายศรศักดิ

์

ไพจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สีโสม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายสมยศ สินปอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายณัฏฐชัย มุสิกสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงปยธิดา กิงทอง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายพีรพัฒ สายแวว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายสงกรานต์ สุขกระจ่าง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๓

นายประวิทย์ บุตรบาล
๑๐/๐๙/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๔

นายเถาวัลย์ ศิลาอ่อน ๑/๕/๒๔๙๕
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายกานต์ พันธ์เพ็ง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายจิรายุ ศุภสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กชายพีรดนย์ ยลหิรัญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กชายรัตนพงษ์ พลอาษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายพีรทัต ทองอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

รักสะอาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กชายรัตนพล พลอาษา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๒

นายเศกสรรค์ แก้วสุพรรณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายสุธินันท์ เหระวัน
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กชายปรัชญา วรพันธ์ ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กชายอัครเดช สุขเลิม
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายมินธาดา นามศรีหาญ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กหญิงกมลชนก ศรีดามาตร
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กชายธีรโชติ ศักดิสิงห์

์

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายพีรพล พันธ์สูง ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ สูงสุด
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กชายธีรภัทร จันทร์หอม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กชายศิริโชค เหมสี ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กชายปญจพล ทุมวัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายชิติพัฒร์ แสนทวีสุข ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงบุณรดา ผ่องไส

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงกรวรรณ ผ่องไส
๓๐/๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กหญิงปภัสรา สระหงษ์ทอง
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายพฤกษา ทองสิงห์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กชายชนาธิป สุงสุด
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๐
เด็กชายปริญญญพัฒน์

เข็มเพ็ชร
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายพิชุตม์ ทัศนะกร
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กชายภควัต จิตพรมมา
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กชายเจษฎาพร ทองน้อย
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายธวัฒชัย ชารีวัลย์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงเนตรกมล แก่นการ
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กหญิงมุทิตา ไชยเดช
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงปริยาภัทร เดชผล ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กชายเชษฐพงษ์ ชาบัวน้อย
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กชายภควัฒน์ ชิงพรม
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงกชกร จอมหงษ์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กชายสหรัถ อิโน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ทาแจง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงเนติกานณ์ สมภักดี
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายวิทวัส พงษ์ใหญ่
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงปภานัน สุดชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงอริษา ปองปด ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงสุนิสา สุพรม
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงพิมพ์พิชชา ประทุมมาศ

๑๑/๑๐./๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายวสุพล ร่วมรักษ์
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงมิงพร

่

พิญญพงษ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กชายอนาวิล แฉล้มชาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กชายสุรยุทธิ

์

วิจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายปฐมพงษ์ ทับทัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กชายรพีภัทร คนยัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กชายวีรภัทร ทองดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กชายวีรพงษ์ ทองดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๗

เด็กชายสินธนา ข้ามประเทศ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กชายคณิสร อุ้มบุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายศุภกิจ สุหงษา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กชายเจษฎา สงพรมทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ กำทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ สุขเกษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงอิงอร บุญโสภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์กาฬสินธุ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงณัฐวรา บุญขจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กชายประพจน์ จงเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กชายปารเมฆ หอมหวล.
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กชายธนากร จอมหงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กชายศุภกฤต ชูหา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กชายถิรายุ ดอดดวง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงยลรดี แก้วก่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๒
เด็กหญิงณัฐชราภรณ์ สายแวว

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สายแวว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กชายภราเดช สิงชัยภูมิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สายแวว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กชายวสุพล สิตะเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายกรวีร์ สุจริต
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายศราวุธ บุญทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายกฤตเมธ อยู่สุข
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงพักตรกมล หิตะคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงวารุณี สายแวว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงสโรชา กลองทรัพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงจรรยพร พูลพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงเกตุศรินทร์ บรรทร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงยุพา จรัญพงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กหญิงอรนลิน จันทร์กอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กชายบารมี วันดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กชายพีรภัทร วงศ์อุดม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก่นกอ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงพุทธิมา กาวัลย์
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ แช่มชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงปรียากร เชือชัย

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วคูณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงอินทิรา คูณตุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงจิตตราพร มณีวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงจารุณี บุญทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงสุทธิดา รางสถิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ผิวทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทองแพรว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กชายมนตรี สมดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กชายนิธิกร เชิดชู
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กชายกิตติ สีลา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญคง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กชายวงศกร บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายปณณวัฒน์ สายสุพรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายอนุวัฒน์ แก่นกอ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายณัฐยศ อรรคบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายธนกฤต ศรีละคร
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงวรรณวรี พันธ์กว้าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงศปรายรักษ์ วันดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงจีรณัฐ ท้าวทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงอัญมณี หวังชืนชม

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงสวรินทิรา จันทร์เขียว
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงอุธารัตน์ พลพิทักษ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงกาญจนา พยัคคะมาศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กชายสิทธิพร ก้านคำ
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กชายอัครพล พอกพูน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายเจษฎาพร สุดาสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายจีรภัทร พิมพ์แก้ว
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายมาโนชญ์ หลักกำแพง
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายธนากร สุวรรณชัยรบ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กชายจิรเมธ จันทร์ตรี
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายนิรุจน์ ถาวรพงษ์
๒๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายนพเก้า แสงกล้า
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงปนัดดา สายสอน ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงกนกพร ศรีจำนง ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงโยษิตา คำนวณ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงวริศรา แสงกล้า
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงวรัทยา แสงกล้า
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงเมทินี เจียมวงค์ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงอุมาภรณ์ ศรไชย
๑๙/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ มุสิกา
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศิริบูรณ์
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงภัทราพร บุญจำรูญ

๒๘/๑๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๕

นายวิชชา สุพี ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๖

นายศราวุฒิ บัวทอง
๒๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๗

นายรัตนกร มีเลข

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๘

นางสาวสุชีรา บังศรี ๓/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๐๙

นางสาวบุญหลาย พะระนา
๒๐/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๐

นางสาววาสนา แก้วกำ
๒๖/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๑

นางสาวนริศรา สุภาคาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๒

นางสาวอาทิตยา เชือประทุม

้

๑๖/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงรุ่งนภา ส่งเสริม
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงอโนมา พละศักดิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๕

นางสาวเก็จมณี บังศรี
๑๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงศิรินภา บุญพัว

่

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ฆ้องสุข
๒๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กหญิงธนัชชา วิเศษวิสัย
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงวงค์ฤทัย จิตอารี
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงนริศรา จันทป ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงนริศรา บุญสิงห์
๑๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กชายทักษ์ดนัย คำแดงสด
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายธนกฤต จันทร์พวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กชายมังกร สรรพสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายปยศักดิ

์

จันทร์พวง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กชายชัยฤทธิ

์

ส่งเสริม ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายนพรัตน์ มีฤาสาร
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กชายธนากร ส่งเสริม
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กชายปุณมนัส ประดับเมฆ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กชายนที พลบดี
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กชายโชคคำพันธ์ คำโสภา
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ส่งเสริม
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๓

เด็กชายชิตพล จันทราภรณ์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๔

เด็กชายภูวิศ ฟุงสุคนธ์ ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๕

เด็กชายธเนศ ส่งเสริม
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๖

เด็กชายอิศว บุญประชม
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กชายอภิชาต จันตรี
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงนันทิชา ขยันหา ๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงวรัญญา จันเขียว ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงนิตยา บุญจันทร์
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงนิสา สรรพสาร ๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงชาลิสา นาเสถียร ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงอนัญญา โชคสุพัฒน์ ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ วงษ์ประสาร
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรไชย
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงเฉลิมชนก สรรพสาร
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงชนาภา ชมพูพาน
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงกิติญาพร สรรพสาร
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงชุติมา พวงมาลัย
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงอัยลดา แสงกล้า ๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงธันยมัย จันทร์พวง
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงการติมา ประสนสาร
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงเพชรชริญา สุขแฉลิม
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิมล โพธิพรม

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ ทิมา
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงภัทรพร สุขวานิชย์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงพรวิลัย เชือประทุม

้

๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๘
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

วงศ์สามารถ ๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงชุติปภา วรรณสถิตย์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ส่งเสริม
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงกรวิภา บุญประสาร
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงธารใส ทิมา
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงพิชญธิดา จันทร์เขียว ๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๔

เด็กหญิงวรฤทัย ทิมา
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๕

เด็กหญิงลักษมน ส่งเสริม ๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงจินตพร หลาบคำ ๑๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บังศรี ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายปริพัฒน์ บุญสิงห์
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กชายวีรยุทธ สุพล
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายภัทรวิทย์ บังศรี
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงทัศนียา บังศรี

๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บังศรี ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ ส่งเสริม
๒๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบัง สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กชายธันวา ญาวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงกิตติมา ทัศนพงษ์
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กหญิงปภัสสร บัวทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงรัตนากรณ์ กุดเปง
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์พวง ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กหญิงทิพนาถ จันทรก
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เกตุนอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กชายธนกร จารุวงศ์
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงบาจรีย์ ดอกดวง
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงปุณยาพร ขันชะลี
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงพรวิภา สายพันธ์
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงอนุตรา สุโทสา
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงมัทนพร บุญวิจิตร
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายศิริมงคล รูปช้าง
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กชายปวริศ จันทป
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายวรวิทย์ ทองสี ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันทป
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงนุชวรา จันทป
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงวิสสุตา วงษาเลิศ
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงกุลจิรา คำผุน
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงสุกฤตา มหัตกุล
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงนันทนิตย์ จันทป
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงอรยา จันทป
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงสิรินยากร กาญจนชาติ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ จันทป ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สายแวว
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กชายจิรวัฒน์ นุรินรัมย์
๑๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กชายพรภวิษย์ ธนะศรี
๒๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กชายธีรพงศ์ ปกเขมายัง ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ทองมาก
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายจักรภัทร เขียวขำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงจันจิรา นาระหัด
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กชายฉัตรชัย แสงทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงชรินทร ลูกโม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงชลธิชา ถุระพัฒน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงณัฐชนก สอนชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กชายณัฐพงศ์ อุทาทัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มัศยามาศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงนันทรัตน์ ศาลาจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กชายพงศธร ผิวละมุน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงพีรยากร กุติการ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายภัชรพล จูมนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงลานนา มานะพระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงวนิดา วงศาสตร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กชายวรนันท์ พินิจมนตรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กชายวรปญญา ถุระพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงวรัญญา วารีย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงวรัญญา สีหาบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงวรัทยา วิชาชาติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงวันวิสา เสตะพะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายวิวัฒน์ สุขสัตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กชายศุภสัณห์ บุญเคน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงอุไรรัตน์ ทองห่อ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กชายเชิดพงศ์ สำเภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กชายณัฏพงศ์ พิมาน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงสุวรรณา นาสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงกชกร การะพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิเคราะห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กชายกิตติธร เพราะพืช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กชายคมสันต์ เนตรสุพรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงจิรสุดา หอมอ้ม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงณัญชนิดา พิมพ์อินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงณันฑิดา พุ่มจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กชายธนกฤต ประพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายธนดล บุญลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กชายธนนันท์ คล่องการ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงธันว์ชนก สายเล็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กชายนัฐพร คำภู
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กชายประทีป ปูคะธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงปริยฉัตร ธานีวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงปาลิตา เหมาะสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงปุณฑริกา ศรนวล
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายผลิตโชค แจ้งสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงพิชญานันท์ ปูนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ลัดดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กชายภูวดล แว่นแคว้น

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๐

เด็กชายยุตธนา สมอทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๑

เด็กชายยุทธพล ชานุชิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๒

เด็กชายรัฐภูมิ บุญตัง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๓

เด็กชายวิภพ ทองพูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงวิยะดา ถุระพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กชายวิศรุต บุญทังที
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงวิสุดา พึมกุล

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กชายศาสดา อสุระพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กชายศิริชัย เหล่าลูกอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงศิริวัฒนา บรรลุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายศิวกร ลำงาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายศิวัช คำภู
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กชายศุภกร พันแสน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงสุธาสินี สิงสิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กชายอภิชาติ ภาคทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียนคำ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายเกียรติภูมิ สุทธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายเล็น
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงไปรยา บุญยืน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีโชค
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงกานติมา สิงห์กุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ กอไผ่น้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กชายจตุรวิทย์ เประนาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงจันทิวา โสตะราษฎร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิตรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กหญิงชวิสา พุทธนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ อัปกาญจน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กชายนัฐพงษ์ แสนโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงปวีณ์นุช กำเหนิดสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงพิมสุดา ศรีสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กชายพีระศักดิ

์

มาลุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กหญิงภิญญามาศ ยำยวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ เคียงวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงรัตติญา วงษ์ตีบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงวนิดา ซึมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายวรพล ชมาฤกษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงศศิภา นิตรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงสุกฤตา ปญญาดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ค่าแพง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

เพาะพืช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สุทธิพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงชฎาพร เรือนพิมพ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไทยทวี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กชายเจษฎา ปรากฎ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงกุลวดี ลอยร่อน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงจารุณี อัปกาญจน์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงนภัสศร กลินลันทม

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ กลินลันทม

่ ่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงนิตยา สิทธิกร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายปณิธาน รูปอ้วน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงพุทธรักษา ทองมาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กชายภีรเดช เหล่าวงษี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กชายภูรินทร์ นามดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายวสุพล แพงศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กชายวิชญะ สังข์พัน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กชายวีรภัทร มาหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ หิมมะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงสุธาสิณี มัศยามาศ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กชายพันธ์นิกร ทีอุทิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กชายจิรเมธ คำภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ โคสาแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถุลพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กหญิงธิตยา มัศยามาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กหญิงนาฎนารี โจมบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงปรัชชา บุตรโท
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายวีรยุทธ โคสาแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กหญิงศรีอัปสร โสภาน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงธันยพร พรมกสิกร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กชายยุทธพิชัย คงยิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กหญิงอรอมล ยุตวัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงอุมากรณ์ ลาเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงเดือน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กชายชุติวัต มะลัยทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงฐานิตา ผิวอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๔

เด็กชายธนัทชัย มัฐผา
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงพัชรีรัชต์ พานหล้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงอิสยาห์ พนมแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงกัญยาณี หาระสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กหญิงขวัญกมล นามบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงจุรารัตน์ การัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กชายฐิติพงษ์ โซ่เมืองแซะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

สู่ขวัญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กหญิงนันธิวา หมุนสิงห์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายภัทรพล ทาปทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๔

เด็กชายภูริฑัต แจ้งสว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงมุทิตา หมุนสิงห์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เคียงวงค์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงวรรวิษา คำประวัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายวิทยากร ดวงแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงวิสุดา ศิริพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กชายศุภโชค บุญคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงสุกัณญา สายรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงสุชาดา ทยะราษฎร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงสุภาพร วงศาสตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงอภิษฎา คล่องแคล่ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงแพรวนภา ทวีสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงกาญจนา ท่าหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กชายดนุพร อ่อนสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงทิมาพร เมืองยิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กชายธนากร กิวภาวัน

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงบุตรสดี วงศาสตร
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงพรชิตา สิงงอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กชายพลพล ทองปาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กชายภูชล กำไรงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ รุ่งเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กชายวีรภัทร สำราญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายศักดาวุฒิ อินทร์เพ็ญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กชายเอกศิลป โพธิไพโรจน์

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กชายถิรวัฒน์ พาเชือ

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กชายธวัชชัย ยีเข่ง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กชายธีรพัฒน์ บุญตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงปรายฟา ชัยสิทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กชายพีรยุทธ จันทอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กชายวรรลพ อู่พิทักษ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กชายศรีธนะชัย ยีเข่ง

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กชายสิรภัทร มัจฉา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ อุดมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๗

นางนพวรรณ โจระสา
๑๓/๑๒/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนโคตรจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา ลาเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กชายจักรกฤษ มัฐผา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงชนิสรา คำสิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ ยุตะวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กชายณัฐชาติ พามา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ก้อนคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายทวีทรัพย์ วงวิจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายธนกฤต โจระสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กชายธนาคิน โคตรวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงนงนภัส สืบสร้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงนิชาภา สายเนตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงสวิตตา สร้อยกลาง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กชายสุริยา พลลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กชายเอกวิชญ์ บุญคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กชายปยทัศน์ สิงสีทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กชายวิวรรธน์ สาริกา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงฌัชฏา กำเนิดสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายทวีรัฐ วงวิจิต
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายธนดล ศรีจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

สายเนตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายพีรวุฒิ สายเล็น
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายภูวดล คลุมกลางดอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กชายยศภัทร โจมบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กชายสยามชัย โสภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กชายอรอน ช่วยญาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายเกียรติโชติ ช่วยญาติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงกฤติกา พิมพะกรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กชายจักรินทร์ ทองอินทราช
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ มีพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กชายณัฐพล ศรีซองเชษฐ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กชายพีรพงษ์ จงเย็นกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงภิญญามาศ เคียงวงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กชายยงยุทธ แพงรูป
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กชายวีรภัทร จอดเกาะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงอรวรินธ์ ชายแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กชายอารุณ โพธา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กหญิงนันตะพร กรินรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กชายเขม โพธิแก้ว

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายชคัทธาดา ภูพันนา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๐๙

เด็กชายธีระวิทย์ สายเนตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๐

เด็กชายนัฐพล ทามาตร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงปนัดดา สามัคคี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงปยฉัตร เซ่งลอยเลือน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงภัทรธิดา เจริญเชาว์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๔

เด็กชายวงศธร คำมี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๕

เด็กหญิงอทิตยา บุญทวี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ สุปตติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ อัปกาญจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๘

เด็กชายวิรุฬห์ ค่าแพง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๑๙

เด็กหญิงบรรทิตา ชูลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๐

เด็กชายนพรัตน์ มาลาวงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๑

เด็กหญิงวริศรา ดวงจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงณัฐสุดา กำลังงาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา กุมแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๕

นายบุญญวัฒน์ จันทะพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๖

นางสาววีรยา ภาคน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๗

นางสาวสุภาพร อเนกา
๑๕/๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงจิลัดดา ชาตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ชีด้วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กชายธนานพ บุญลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงธารทิพย์ สุดตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กชายพันธวัช พวงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ แพงรูป
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายวรพิชญ์ สิมเยอร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๗

เด็กชายวุฒินันท์ ประเสริฐแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กชายสวิตต์ ชารัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงสุชาฎา เณตินาค
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายสุเมธ กางกัน

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กหญิงอุษามณี แสนวันดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายเจษฎา ตังจิตสิริสุข

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กชายเจษฎา พวงจำปา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กหญิงอริสา แสงแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายนิรันต์ กาละพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ วันมาลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๗

นายปยะชัย แน่นอุดร
๑๑/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงกฤติกาญจน์ ศรีสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงกัญชพร ลีลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โยวะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กชายกิตติ บุญเติม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันโท
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๔

เด็กชายคมกฤช แตงทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงจรัญญา พรมจรรย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กชายชัยนันท์ วามเกษ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงชุติมา บุญเติม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงณัฐริกา ภู่อ่อน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๕๙

เด็กชายทธพล เจริญรอย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กหญิงธิดาพร กอบแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กชายธีรพงษ์ คงยิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กชายธีระวุฒิ ทิพย์คำมี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๓

เด็กชายนที รุ่งเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายนพพล โกมลศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงนลินี เจริญรอย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๖

เด็กชายปญจพล บุญภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงปาลิตา พิลาบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงปยธิดา คำโสภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๖๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์เพ็ญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สีทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๑

เด็กชายภูริพัฒน์ เต็มโคตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กชายยงยุทธ ไชยพจน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงวุฒิพร เทียมทัศน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กหญิงศิริประภา พวงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายศิริวัฒน์ ทัดทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กหญิงสาริตา ยวนแห่ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ จันละดา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มูลแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กชายหนูกร บุญลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กชายอนุพงศ์ บุญอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงอภิญญา หอมทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงเขมมิกา เรือนกว้าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กชายเจษฏากร จรลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กชายแทนคุณ ประเสริฐศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กชายกนกพันธุ์ ฤทธาพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กชายกิตติคุณ กาละพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงชลธิชา คำเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ เจริญวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กชายนาวิน รอดภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กชายพงศกร ภู่วิจิตรสถาพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ บุดดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ กาละพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ ปกครอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงลลิศรินทร์ เจริญรอย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กชายวรพจน์ เจริญวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงวันวิษา ปญโย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กชายสมศักดิ

์

เคนท้าว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กชายสุรยุทธ การบรรจง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กชายอนุชิต กาละพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กชายคำฟอง ดวงงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงพรพนา ทิพย์คำมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กชายพีระพงศ์ ศรีสงคราม
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายภัทรพงศ์ บุญภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา สาระพงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ บุญพูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กชายกิตติพงษ์ กาละพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงจันทร์ธิวา ศรีมาศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กชายชนาธิป กิตติธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กชายทัตเทพ ไชยเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายสุรเดช สีดาชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กหญิงเดือนดาว ยันยงค์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงเทวา สดชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายไชยวัฒน์ ภูอ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายกิตติพันธ์ กันหาพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กชายชยณัฐ ธนิไชยกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงชลิตา คงเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กชายธีรวัฒน์ พวงทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงนัฐดา กาละพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงปนัดดา โมหา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงมลฤดี โพธิระย้า

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงศุภนุช เพ็งเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงสุนิสา มุกดาพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กชายสุรเทพ ช่วยณรงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กชายทวีพัฒน์ พวงแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงบุญจิรา บุญคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ประพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กหญิงชลนิศา แก้วปดชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงทินประภา สงสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ยาตรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ จงใจสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กชายระพีพัฒน์ เหรียญทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงศศิมา ทองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กชายอนุชา รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายอนุภาพ บุญลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายอัฏตาวุฒิ พึงพระ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กชายนันธวุฒิ จิตประภาษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กหญิงพิมพ์สิริ อเนกา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กชายศิริชัย ประกอบแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กชายศิริชัย หลงชิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงสุรัมภา กันพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงกุสุมา เติมบุญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมวิจิต
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ ธรรมวิจิต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๖

นายสุรวิทย์ วงศ์จันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๗

นางกิงแก้ว

่

พูลทอง
๑๖/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๘

นายวรกาล นาราช
๐๔/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงขนิษฐา ฉิมพลี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กชายจิราเจตน์ อุดมกัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงพิสมัย พงษ์เสือ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กชายพุฒินันท์ ถูกธรรม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงศรัญญา แจ่มใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงสิรินารถ หวังดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กหญิงสุกาญดา นันทวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงสุวิมล คำเสียง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กชายพลพล บุญเติม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

เริมศรี

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงอรนุช ทิณพัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กชายพีระพล พิมพร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กชายกฤษณพงศ์ หลาทอง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กชายนัธนนท์ เต็มโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กชายเพชรธิพร บัวขาว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายกิตติพงษ์ แพงศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กชายจักรวาล นางาม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กชายทัศธร แปลงดีโช
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กชายพชรพงษ์ นิลมาตย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กชายพชรพันธ์ นิลมาตย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงพนิดา พูลพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงมลนภา สาริกา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงวรรณิสา คำบ่อ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๒

เด็กชายสิรินทรา ปฐพี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงอรทัย สิงห์สีทา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงอรวรรณ ชุติเนตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๕

เด็กหญิงจตุมาพร ฉิมพลี
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๖

เด็กชายชนาพันธ์ โหน่งวัน
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๗

เด็กชายธนภูมิ ประสานสี
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงเหมาะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงศิริวิภา เจริญวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ช้างสกล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงอรดี ชารีวัน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๒

เด็กชายคมกริช ประสานสี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๓

เด็กหญิงจิตสุภา ดอนสุวอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สมศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กชายณัฐภูมิ ฉิมพลี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงพนิดา สมาวัฒน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กชายสถาพร ชมาวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงอภิวรรณ ฤทธิอร่าม

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายถวิล รักใคร่
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัชพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงชลดา มิงขวัญ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงชลธิชา ทะยะราษฎร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงณัฐฌา คงยิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงณัฐิยาภรณ์ จันทร์อ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายธนาคาร บุดดีสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงนริศรา สมสอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงประภาพร ดวงบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กหญิงพสิกา ปารีต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กชายวีระพงษ์ ดวงบุตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กหญิงสิรินทรา กาละพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายสุริยา มิงขวัญ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงอริศรา ศิริมูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กชายเมธาพร หล่าโพนทัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กชายโชคทวี บุญธรรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงจารุวรรณ โคตรอาสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงจุฑาพร ยาจิต

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายณัฐกานต์ ศรีทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ล้อมพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กชายตนัยต์ ช้างดำ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงธยานี โจระสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กชายธีระภัทร ปานิสัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กชายปฏิภาณ ผาดาษ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ศรีคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงสุวรรณี แสนโคต
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กชายโอเว่น บาลุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กชายจิตกร ต้นแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายณภัทร ลุมา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายธนาคิม จำปาหอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายธันวา มามาก
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กชายปริญญา ปดไตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กชายพีรนันท์ หาญบัญญัติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญตัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงยุวดี อุปสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงศิริกัลยา อัปกาญจน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กหญิงศิรินภา อัปกาญจน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงสิริญากรณ์ ทองลาด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงสโรชา ไชยสุริยงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นิตรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำภูผง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กชายธวัชชัย วงษ์ตีบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กชายนันทร์การ บู่คำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ พาเชือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายภูธเนตร วงษ์ตีบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงมณีดาว อินผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กชายวรวิทย์ มนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์คำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กชายอลงกรณ์ ทำนุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กชายอาทิตย์ อินผล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กชายเจริญทรัพย์ สุยังกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กชายนันทวุฒิ ไตรแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายพรพิศณุ ทีคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กชายคณิตสอน นนทวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กชายธนากร ใจหนัก
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กหญิงนาตอนงค์ ตังแสน

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายปฐพิชญ์ วรรณรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รุมสันเทียะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี จารุจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ โทบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงแพรวา สุขสกุล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ประพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กชายจันทกร ใจหนัก

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชาติแพงตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กชายวงศกร สวิล
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กชายสุทิวัส อุทธา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงกัญญานี เข็มเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กชายฐิติโชติ ทาลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แว่นแคว้น
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายธีรพงศ์ ถ่อแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงบัณฑิตา วันนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายปรมินทร์ พัลวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายปุญญภัฒน์ เบาะแฉะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงพิชัณญา เบาะแฉะ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงพิยดา รวมวงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงวรรณภา บรรทร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงวันวิสา กะการดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงวาสนา ไชยแสง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ อัปกาญจน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กหญิงอาริสา ทองทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กชายเอนกพงศ์ เหลาผา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อัปกาญจน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายประสิทธิ

์

สุพรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายศุภชัย ดาลัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กชายกิตติพงศ์ สีสมบัติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กชายเอกราช ทองกลำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์ สาวรีย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุตรงาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงปณิชา โฉมมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงพัชรา ทองโบราณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กาละพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายสิทธิชัย สุโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงเตือนใจ บุญภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงธนาภา โชคเกิด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงสุธิดา ยุตรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงรัชนีกร วงค์สุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กชายกฤติพงศ์ แสงคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายกิตติภูมิ ภูสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงคัคนันพร ศรีโรจน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์สุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงชฎาพร สาระคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงชลรดา มุ่งดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กหญิงชุติมา สู่ขวัญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กชายนิติพัฒน์ ด่านกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กชายปรเมศ นนทกาล
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา บรรดาสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กชายศิรวิทย์ รวยทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กชายอัศนัย กองแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายอัศวิน ภาคน้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงแพรวพรรณ พิมาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายกฤตเมธ พิมพะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายโกเมศ สิงเหม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงลุริญา อัปกาญจน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงอชรายุ สิงห์กุม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงอภิชญา ไขแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายกฤษฎา ขันที
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กชายธนากร คำหงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล ทอนพลกรัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายสงกรานต์ การะเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงสุพิชญา กำไม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงอาทิติยา เครือวัลย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงกมลชนก เรืองแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายกฤษดา ดาบุตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กชายธนวิชญ์ ตังแสน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายนิติกร หมืนหล้า

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงปยธิดา พรรษา
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กชายพีระภัทร ชามนตรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงศิริผล กุมแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายสิทธิชัย ดาบุตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ การกล้า
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายเทวินทร์ แสนโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กชายกิตติพงษ์ สารขันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กชายจักรพันธ์ ธรรมสัตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คงดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กชายตะวัน มิงมูล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงนิชนันท์ บุษดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กชายบุญรอด วรรโคต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย สุตัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กชายสุริยะ วงค์พรมมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๒๙

นางสาววิไลวัลย์ มีธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๑๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๐

นางเพชรสมร สุวรรณพิมพ์
๓๐/๐๕/๒๕๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๑

นายสมบูรณ์ ทนงค์
๐๓/๐๓/๒๔๙๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๒

นายทวี ทานา
๑๑/๐๗/๒๕๐๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๓

นางดอกไม้ ทางชอบ
๑๖/๐๔/๒๕๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๔

นางอวน หอมกลิน

่

๐๙/๐๔/๒๕๐๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๕

นางปญหา สินวัน
๐๖/๐๘/๒๕๐๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๖

นางสาวสุจิตรา สุภาษร
๒๕/๑๐/๒๕๒๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๗

นางวิไล ทองลิมสุด

้

๑๙/๑๒/๒๕๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๘

นางเสถียร ไกรหลง
๒๕/๑๒/๒๕๐๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๓๙

นางสาวเพชรรัตน์ ธน.ยอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๐

นายสุริยา หิมะวัลย์
๐๒/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๑

นายปราณี ขันสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๒

นายโกวิทย์ วิลามาศ
๒๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สาสี
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ โสภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กชายทินภัทร ทุราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงวิจิตรา สีบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กหญิงมลธิตา จารุตัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงเขมินี นาโท
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กชายศุภาชัย จำปาโท
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กชายนันธวัช บัวผัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กชายเจษฎา จันดียืน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒

นางบุษบา บำรุงศิลป
๑๘/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงนันวิตา วงขันธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ สินธุ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕

นายพรหมพชร เกตดี
๐๒/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖

นายเดชชาติ จันทราภรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๒๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงยุพิน โพธิศรี

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงพัชรี บัวศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙

นายธีระพงษ์ พูลทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายคมกริช บุญหลักคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กชายชานนท์ วงศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กหญิงนิตยา แก่นสา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กชายปฏิพาน เคนสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงพรวิภา อุดมญาติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงพัชราภา พรหมเทวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กชายพันธดลย์ สีสะอาด
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงภัคจิรา บุตรดีวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงภัคจิรา พิลาน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตรดีวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายมนตรี โกศล
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ ต้นยวด
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กหญิงสมฤดี ทองทับ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กชายชินบัญชร ภูเลียมคำ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายธนกฤต โพธิคำ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กชายนัทวุฒิ เวฬุวนารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กชายวิศรุษ เคนสิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองทับ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กชายอัครพล ดำบรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กชายอัมรินทร์ พิมพ์วงษา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กชายเจษฎา ดำบรรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงเนตรนภา ปตไตร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กชายชัยมงคล ภูคะฮาต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กชายณัฐ ยางสิลา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ คำเคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงทิพยนันต์ จันทร์สูง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กชายนิกร สุดเนตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายนิภานนท์ พินโท
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายปยะลักษณ์ พาแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายพัฒระพงษ์ พรมประโคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กชายภานุพงษ์ โขงวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กชายวัฒนานุกูล สมาฤกษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ พิลาน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงอรัญญา สดีวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงนริศนา อินทสอน
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กชายสราวุฒิ วงค์ขันธ์ ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กชายสราวุฒิ แก้วลี ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชาภรณ์

ภู่แก้ว
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กชายวิชยุตม์ พุทธาทาบ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กชายนพดล พุทธาทาบ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๐
เด็กหญิงปาณปริญญา

ลือชา
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรพลอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงดวงศิริ สิงห์เชือ

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงดุษิตา ทานาฤทัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงธนัญญา ทานาฤทัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายธนาธิป เรืองโสม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ วิลามาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงนันธิตา ถมยา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๘
เด็กชายประพงษ์พัฒน์

วันแก่น
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กชายปุณณวิช ชูรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงภัทธนันต์ มีพิมพ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กหญิงมาริสา อุตแปง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กชายวัชรพล โคตนะริน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายศรายุธ แพงรูป
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กชายสรวิชญ์ เลิศสงคราม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงสุภาพร แดงโสภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายอนนต์ ช้างสาร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงอรทัย หาโค้น
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กชายอรุณรุ่ง สืบกำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายอักคลพล องอาจ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงเดือนแก้ว คงหิรัญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กชายเทคนิค เชือจำพร

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายเสน่ห์ แวงโส
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงนฤมล ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กหญิงปภาภรณ์ เสนาใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กหญิงวิยะดา สีวะสา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กชายอภิวิชญ์ แสงมีสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายเจษฎา นักเทศน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กชายชัยวุฒิ พวกเซียงซา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กชายธีรวัตร จันทร์หอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายพงษ์พันธ์ สีสะอาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กชายพิชิต งามอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กชายพิสิทธิ

์

อุ่นคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงวิลาสินี ธูปพนม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กชายสนธยา สืบลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กชายอัญดนัย โพธิมาก

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงญาณี ทองโบราณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงญาดา ทองโบราณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๘

เด็กชายปฏิพล คำอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงปรัชญาทิพย์ คำอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงปริตา เคนคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายวัชระ ยาตรา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายวีรภาพ น้อยสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กชายวุฒิชัย ปดธรรมมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กชายธีรเดช วันทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กชายศุภชาติ บุญภา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ เวชวรรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กหญิงนำหนึง

่

แก้วโสภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กชายภราดร จันทร์แจ้ง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงพิมลวรรณ นาวชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายวรเชษฐ์ คูณแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงศศินา ปญจรักษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กชายชุติพนธ์ ลามาตย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงฐาปนีย์ ดีบุปผา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ สายสุดตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา สืบอ้วน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายเอกพล แรกเรียง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงอัยราวัณ ทองพรม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมดี

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ โทบุดดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพนมดี

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กชายนิสัย เทพารักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพนมดี

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กหญิงปรียานุช ภู่ยิม

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กหญิงปยธิดา สายรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กชายพชร ชินวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายภูมิสิษฐ์ บุญเสริม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งราตรี สมตัว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กชายวีรยุทธ มูลแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร คำชุมภู
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายสมาศักดิ

์

สืบสนุก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กชายสราวุฒิ มิงขวัญ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงสายรุ้ง หลักคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงอรวรรณ ศาลาน้อย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงอัญญาณี ดวงพุฒ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กชายเตวิช บุญมานัน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายเตวิทย์ แก้วใส
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ พงษ์เสือ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕

เด็กชายนรินทร ภาษี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กชายภานุเดช ศรีบูรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กชายเดชดำรงค์ บุญลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กชายฐากูร ทองดอนง้าว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงฐิติมา สายตา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กชายสุรียัณห์ กลบกลิน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กชายหยกไทย ทนงค์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กชายทินกร บัวผัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ สีทองรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงธัญชนก พิมพ์บุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กชายธีรภัทร ชมจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กชายนครินทร์ นักเทศน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กชายกิตติพศ เหมแดง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กชายพรรณา นักเทศน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กชายพรรษา ปดภัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กชายพิทักษ์ เสน่หา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงภัสสร สาละธิต

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงรุ่งนคร สุดหล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กชายกฤษฎา วรรณบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายจักรินทร์ จันทะคัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์บัว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กชายนนธวัช อ่อนสุด
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กชายนพกฤต อินทร์หอม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงนาฎตยา ฤาโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กหญิงปณัฐดา สุยะลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กชายปณิธาศักดิ

์

พันธะมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๒

เด็กชายปรีดานันท์ วิเศษการ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กชายพงศธร แซ่โล้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กชายภัทรพล สีสุแล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กชายภานุเดช พันธ์แสน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กชายภูธเนศ ชมจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กชายรังสรรค์ สอนสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงวิชุดา กุลสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กชายสิรศักดิ

์

สังขะทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงสุกัลยา โสดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงหฤทัย คำพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายอนุพงศ์ เหลากลม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงเจนจิรา ชานิคม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงกฤษณา จันทบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กชายกิตติ ศรีธรรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

สาธุจรัญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงกุลณัฐ ชาสุรีย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กชายชาญชัย คำพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายชินวัฒน์ สมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงณัชฐนิฌา บุตตราสี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กชายธีรยุทธ จันทโส
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กชายปฏิพล กุลไพรบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กชายพงศกร จันทะสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงพัชราพร จันทบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงพัชราภา จันทบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กชายภูรินทร์ ศรีษา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงสุภาพร โพธิสาร
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กชายอนุชา สิถินวัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พระโรจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงอรญา สีเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กหญิงอรุณี แสนสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงอาภัชรา หาญวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กชายก้องเกียรติ โสภารักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สนุกพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริผลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงจุไรวรรณ จันทร์เสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กชายธนบดี สอนสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กชายนพณัฐ ฤาโสภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ มีศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กหญิงพรณภา มณีภาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงพรรณภา มณีภาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ สุขเสริม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงภาวินี บัวพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายวิชชากร สีสะท้าน
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กหญิงสุกันยา เทียนอบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงสุพัตรา จันทะสาร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาลุน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กหญิงสุพรทิพย์ จันสด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายสุระชัย พิสัยพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงกชกร คำยา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงกัลยา แก้วนิล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กชายขจรเกียรติ นิมิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กชายธนากร สาระคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กชายนพรัตน์ อินหอม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายพงศธร จันทร์สิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กชายพิชตินันท์ ตู้เงิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กชายภูมินทร์ กาทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ ชาพิภักดิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงศิริพร ทาวะรมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายสานนท์ ขวัญเพชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายเกียรติกล้า อินทร์ตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายฐิตินัย มูลตา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงณภัสสร ตุระจิต
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายธนพล เหล่าบุตรดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กชายธีระพันธ์ เลิศยะโส
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงนันธิดา นันทะภักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ แก้วลุน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กชายนิธิกร เปยมศิริ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงปานตะวัน อ่อนคำลุน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงปยพร แสงสุขวาว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายภูวนัย นักเลิศพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กชายมาโนช แก้วเนตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กชายลัทธพล จำปาหอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงอรรินทร์ พุธไธสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กชายเอกพล ภักดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงกชกร โคตรวันทา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เศวตธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายกรุณพล ขันตี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงกุลสตรี ศิริผลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงจิราภา เจริญแสงสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กชายชาญวิทย์ บัวพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงชุติมา ไวยศักดิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงฐิติพร ประดับศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงฐิติมา เหลาเคน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กชายณัฐกร นันทวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงธนารัตน์ เทนไธสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายธัญนพ สืบกำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กชายธีรพัฒน์ จันทร์แจ้ง
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่แต้
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงปนัสยา เรืองโฉม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายปภังกร ท่อทอง
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ แจ่มจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กชายพีรวัส ศรีนุติยานันท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กชายรพีภัทร มีเทียง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กหญิงวนิดา ขันสิงห์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กหญิงวันวิสา จันเพ็ญ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายศักนรินทร์ ใจนาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงศิริยุภา นิมประพฤติ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงสิรินภา สุวรรณกลาง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กหญิงสิริรัฐ สิมช่วย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา ลักษิตานนท์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงสุภาพร เยียนไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี เคหาวัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงอภิรญา คงทน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายอัครพล สินชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงอัญจิดาพร บุตรสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงอัญชสา จูมชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงอาทิตติยา ธานา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงอำพาวัน วงศ์ภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายเจษฎา ศิริแสง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สีทน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงไอลิน อ่อนสุด
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงกนกกร สุขนุ่ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงกันติมา แพงเหล่า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กชายกิตตินันท์ ทองผุย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

ใจเติม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายนที แดงอุดม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กชายนรินทร์ หาญชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงบุษยา ทองลิมสุด

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กชายพสุธา กิมาลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงพัสวี หิมคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงพิชญา สินทร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กชายภาคภูมิ ห้าวหาญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ อามาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงมุธิตา แพงจักร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน แรกเรียง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงรุ่งลัดดา บุษบงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กชายวรรณ์พิชิต ห้วยน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงวริสา พันธ์พงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงสุจินตนา ศรีวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงสุทธิชา วังก๋าใจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงสุนันทา เรืองสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายสุรชัย อิมใจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๖

เด็กชายสุริยศักดิ

์

โคตรสมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงอรทัย อ่อนพุทธา
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงอริศรา บุญโท
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงเบญจมาพร แก้วโสภา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงไพลิน ศรีสุวะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงชญานิศ พิเคราะห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงรุ้งนิภา วังก๋าใจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๓

นายศราวุธ ศรีเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๔

นางกรกนก ศรีหาวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๕

นางสาวจิตสุภา สืบจันทา
๑๕/๐๔/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๖

นายธนภณ วันนา
๐๙/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๗

นางนงนภัส บัวพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๘

นายนิรุทธ์ เชือสกล

้

๐๒/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๔๙

นางสาวบังอร รอบรู้

๑๕/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๐

นางสาวปภัสรินทร์ แสนทวีสุข
๑๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๑

นายประสงค์ ศิลาเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๒

นายภูมิพัฒน์ วงษ์ศา
๒๖/๐๔/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๓

นายรณยุทธ ดวงใจ

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๔

นายศรายุทธ นิธิยานันท์
๑๖/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๕

นางศิริฉัตร ปกครอง
๐๕/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๖

นายสรัญูู มะลิรส
๒๗/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๗

นางสาวสุพัตรา ศรีภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๘

นางอภิรดี สุริยะศรี
๑๙/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๕๙

นายอิทธิพล ขันตีจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงกชกร ชาญสมร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กชายกฤษณะ บุญล้วน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กชายฆนากร เสาเปรีย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กชายจตุพล พวงน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กชายฉัตรชัย ฟูเฟอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงชนัญฐิกานต์ พรหมสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บรรเทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บรรเทากุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พุดทะวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงทิชากร วงค์ภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายธนกร สุภาษร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายธนบดี ชมภูทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๓

เด็กชายธนภัทร จารุเกษม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กชายธนภัทร ประยงค์หอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กชายธนากร ทอนสนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายธนากร วงค์บุดดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กชายธนาธิป วงษ์บุตดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กระลาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ คำมุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กชายปญญาวุฒิ รุ่งแจ้ง
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงพัชรากรณ์ สมภูมิ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๒

เด็กชายพัฒนากรณ์ หมัดเร๊ะ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๓

เด็กหญิงพิไลพร คงนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กหญิงภวดี พืนพรม

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กชายรังสิมันตุ์ แสนบุญศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๖

เด็กหญิงวรรณวิสา โคตระ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๗

เด็กชายวรายุทธ หนูเผือก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๘

เด็กชายวัชรพงษ์ สืบดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๘๙

เด็กหญิงวิลัยพร ทองนำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๐

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญกล้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๑

เด็กหญิงศรุตาภรณ์ เบ้าน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๒

เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิทรัพย์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๓

เด็กชายสิทธิกร ดาวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๔

เด็กหญิงสุธิดา บุตตะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๕

เด็กชายสุประดิษฐ ประชุมเหล็ก
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๖

เด็กหญิงสุรารักษ์ ทีฆายุภักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๗

เด็กหญิงอารยา โคตรนาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๘

เด็กชายเศรฐชัย รอดภัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงใบเฟริน ชัยปราณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กชายกองทัพ ครองสิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๑

เด็กชายกีรติ หนูเผือก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงคำแสน เกษหอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงจันทิวา วันคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วประดับ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญผุย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงชญาดา เสียงเพราะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๗

เด็กชายชนะชัย พรมอินทร์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๘

เด็กชายชยกร อร่ามสุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๐๙

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ตังควณิชย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงญานิกา เข็มเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สังฆะวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงณัฐจิรา บุญญาจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๓

เด็กชายณัฐนันท์ วงสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๔

เด็กชายธนกร หิมะคุณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ แคว้นน้อย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๘

เด็กชายนิพัทธ์ ขำคม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เขียวขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ หนูเผือก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๑

เด็กชายปรัชญา ปนสากล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๒

เด็กชายปวริศร์ ปนแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงปยะฉัตร สิมาพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๔

เด็กหญิงพลอยชมพู สุดบอนิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๕

เด็กชายภัทรพงษ์ วงษ์พยัคฆ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๖

เด็กชายภาคภูมิ สุภาษร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๗

เด็กชายภานุพงศ์ เหล่าบุตรสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๘

เด็กชายภูตะวัน ผุคำมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๒๙

เด็กชายภูริพัฒน์ โทนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๐

เด็กชายภูสิทธิ

์

แก้วมีศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดแตง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงรัชรินย์ ดวงดาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล พรหมอินแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงรินนภา สารี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๕

เด็กหญิงลภาภัทร กอนไธสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๖

เด็กหญิงวรางคณา บุญกล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๗

เด็กชายวิชัย สุทธิโสม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๘

เด็กชายศุภกร พิณทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๓๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

พันธ์คูณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๐

เด็กชายสถาพร มนัสตรง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๑
เด็กหญิงสมปรารถนา

จันทอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๒

เด็กชายสามารถ สายโสดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ กาสีวงค์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงสุภัตรา มรกตบัวตอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายอชิตพล กุลบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กชายอนุชา จึงมันคง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กชายอนุชา ศรีมามาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ วงค์หล้า
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงอรพินท์ ทองนำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายไฑณวัฒน์ ขำลอย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายไพรวัลย์ อุ่นคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงกนกอร ลือนาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายกฤษฎา รินทาง
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายกันตินันท์ พะโย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ หมัดเร๊ะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายจักรี ดวงโสภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายชานน หาลาภ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กชายนัฐวุฒิ กระลาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายพุทธิพงษ์ ประนมวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กชายวัชรพงษ์ ไชยจักร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กชายวีรชัย ยืนยาว
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงสุธิดา สุภาษร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงอธิกา แสงอร่าม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๔

นายอมรเทพ เครือสีดา
๑๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงจันทกานต์ การะพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา จำปาโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงณัฐมน มาตขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กชายธีรพล พานทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กชายนพรัตน์ กันตะเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงพัชรี เข็มสีดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงวิภาภร ศรศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายวีรภาพ ผิวขำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายวุฒิทยา อินตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงสุภัทรตรา ถินนาเมือง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงสุภาวดี คนขยัน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อาจเอียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงอาทิตยา ตาน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงเพชรรี มูลสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กชายเรืองเดช แสงแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๖๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงจันทึก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายรพีพัฒน์ มณุกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงลัดดา ชูไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงกชพร มีมัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กชายกฤตภาส แก้วไทรเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กชายกานตินันท์ ทานุมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงกานติมา ใจเสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

ต่อต้น

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงกุลจิรา อ้วนลำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กชายคณิต ทางชอบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงจิราพร สวัสดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กหญิงจิราพร ใจหลัก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ไหวดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กชายฉัตรดนัย โล่ห์คำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงชญานันทร์ ทับทิมทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงชฎาพร แก้วพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงชนกวนันท์ จันทะแจ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายชนาเมธ วรรณทาป

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงชนิตรา เหล็กดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กชายชาญวิทย์ ฉัตรสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงณัฎฐจารีย์ มาสุ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงณัฐกมล ทองเกลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เทพารักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายณัฐพล นาราช
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วระบุญญา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ลีลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ชิณพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายตะวัน ตุ่มศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กชายทนง ทานุมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายธนกฤต เข็มดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กชายธนพงศ์ ใจดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๑

เด็กหญิงธนัสวรรณ สกุลจาป
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กชายธวัชชัย เวกสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายธวัชชัย แสงชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายธัชชัย มโนรัตน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงธีดาพร สาระทิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ ทาสะอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

เหล่าน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงนฤมล มูลจักร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงนวพรรณ บุญสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กชายนวพล อมรสินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ปดสา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงนานา อำพลพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กชายนาวา กิงโพธิทอง

่ ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงบุญนิสา เพชราเวช
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กชายปฎิภาณ ฝอยศาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงปนัดดา คำรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญชุบ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงปนัดดา ภิลาโสภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กชายประจงจิตร หลอดโสภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายปริยะ หลุมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ คำยอด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายปญญา หอมกลิน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๔

เด็กชายพรกิตติ

์

ชมกลิน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายพสิษฐ์ เพชรฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายพิทักษ์ จันทะชารี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงพิมพิศา ชาสุรีย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายภัทรดนย์ มิงขวัญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายภานุพงษ์ บัวรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๐

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กชายภูริช อุดรประจักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กชายภูเบศ อภิวันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงมณฑิตา โคตรปุย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงมุธิตา ขวานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กชายยุทธภูมิ ส่งศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กชายยุทธเศรษฐ์ วรอนุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงยุรดา เกษดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงรัชณู จิตรเสงียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงรัชนีกร สีหาบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงวรรณิศา จำรัสจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กชายวัชรพร เจริญท้าว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงวันวิสา กาเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กชายวิกรม ปานแสงทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายวิชชา เจตบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายวิทวัส สังวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายวุฒิไกร ทันธิมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กชายศรายุทธ คำเหลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงศรินยา สืบดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กหญิงศิรินลัดดา สิมาฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กชายศิริวัฒน์ ไหวดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กชายศุภชัย ลีลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายสันติภาพ บัวทุม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กชายสัมฤทธิ

์

สายรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กชายสิทธินนท์ เอียมทรัพย์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา สามารถ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงสุชานันท์ บุบผาวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงวิบูลย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีปราชญ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงสุนิศา รัตนยงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงสุนิสา ศิริผลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กหญิงสุนิสา ส่งเผ่น
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กชายสุริยะพงศ์ ฑีฆายุพรรค
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กชายสุเมธ สังข์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงหทัยชนก เกลียงไธสง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญเติม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงอติกันต์ แสงชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กชายอนิรุต แก้วพะเนาว์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๘

เด็กชายอนุวัฒน์ เครือบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงอพิรดา นามวิชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงอภิญญา เอียมรักษา

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๑

เด็กชายอภิลักษ์ เทพารักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๒

เด็กชายอรรถพล บุญไว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงอรัญญา พิมพ์กาล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงอริศรา ประหยัดสิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงอัญชฎา ขันตะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กหญิงอารยา พันโบ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กชายเจษฎา ทราธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กชายกีระติ ฝงช้าย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กชายฉัตรมงคล สายหม่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กชายณัฐธพงษ์ บุญทรง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญก้อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายรชฏ นรารักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายวิทวัส แซ่ตัง

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายกฤษฎา กรมแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายกษิเดช วาจาสัตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงจินนรี ก้อนทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กชายชาญชัย พิมพ์ษร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กชายณัฐทกานต์ คำพันธ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กชายณัฐพนธ์ มุทาพร

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชาภิพักตร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์ภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กชายธนาวุฒิ ยินดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กชายธนเทพ ทองเกลียง

้

๑๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายธีรพัฒน์ สงค์สุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กชายธีระพัฒน์ พูลเพิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๖
เด็กหญิงบุญญากานตร์

ลานศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงพรนัชชา สายแวว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงพรรณิภา สืบสารคาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๐๙
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ นาเมืองรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กชายยุทธภูมิ กุศลครอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กชายวสุพล สุยังกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กชายวัชรพงษ์ กากเพชร
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กชายวัชรพล จงใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กชายวีรพัชร วงศ์ภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงสริตา เกษดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทีอุทิศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กชายสิทธิโชค เสนาพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงสุมาลัย พันธ์แสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

พิเชษฐไพบูลย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไมตรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองลิมสุด

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายปฏิภาน ชมกลิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายวิรัตน์ โคตธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กชายสุเมธ แสนศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กชายอุทัย ใจทัศน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กชายนิรุต วงศาสตร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายสุนทร ไชยราช
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ กลินหอม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายโชคทวี ชูญาติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กชายทรงพล เตชะพลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงอรพินท์ แสนพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ ทองเทพ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กชายขุนพล เทียนพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงดาหลา ถานิชย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กชายธนกร ผลไธสง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พรมมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงนันธิดา ซาสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กชายรุจนพงศ์ วงศ์ดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงวรัญญา ไตรมูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายวรเวช วงศ์ษา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กชายวสันต์ จันทร์ทร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงวารุณี วงศ์ด้วง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงศิริญารัตน์ ใจเย็น
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายอนะวัฒน์ สมีเพชร
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายกิตตินันต์ กิณริวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายกิตติพงษ์ มารัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายณัฐพล สิงห์คำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงธิติญาภรณ์ พรมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงธิติมา อุนยานัด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กชายพงษ์ฤทธิ

์

สุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายพิชัย สุระพิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงภูพาน สุวรรณโค

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กหญิงมนจิรา เพ็งสว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กชายรัชชนนท์ ขาวสะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กชายรัชนาท ขาวสะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ พรมลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กชายสถาพร ฝอยศาลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กชายสนธยา เสาสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงสิรินทิพย์ อินใจย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กชายอาทิป พันธ์ดอกไม้
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สายหม่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กชายขันหมาก สมีเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กชายขุนเดช เทียนพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กชายชลสิทธิ

์

คำแสนแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๗

เด็กชายดนัยภูมิ ภูมิภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กชายธีระพัฒน์ สุขสง่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กชายประสิทธิ

์

เรืองโสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กชายปยะณัฐ อินสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายพงศธร พิลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายวิชญาน์ แก่นนาคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กชายอิทธิพล พิกุลทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กชายโชคอนันต์ หนูจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๕

เด็กชายธนาธรณ์ ทองไร้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ โคตรพุ้ย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ โพธิอ่อน

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงกัลยาณี จันดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กหญิงจริยา เจริญลอย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายจิรเดช รักษ์มณี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงชนิสรา ดีสันเทียะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กชายต้นกล้า หนูดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กชายทวีทรัพย์ พุฒโสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กชายทัศพงษ์ ตู้พิมาย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กชายธนศักดิ

์

วงศ์อ้วน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายธนากร ขวานทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองทัพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงนิตยา แก้วอำพา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงพรทิพย์ พงสนิท

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กหญิงศิริภา บูชาพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงสิริยากร สุวรรณไตรย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา เรืองโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กชายสุรเชษ เพชรประไพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายอธิชา ศรีวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กชายอภิชิต ยอดหอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายอภิชิต แน่นอุดร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๗

เด็กชายอมรเทพ แสงคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ กุลบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงเกริกา ศรีแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กชายณัฐพล เคนมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กชายธีรภัทร์ วระบุญญา ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กชายพีรพงษ์ ทองพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายรชานนท์ พรมเพ็ญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กชายรพีภัทร เกิดทรัพย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กชายรัตตภูมิ สุขบ้านบอน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กหญิงวาสนา เรืองโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายวิชิต มิตรรัก
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กชายวิทยา ตุละ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กชายวุฒินันท์ บุญอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กชายอภิชาติ เจริญรอย
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กชายอัมรินทร์ อาษาสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กชายเอกพล นารินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงกมลพรรณ ศรีหาตา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงชนิดาภา กานัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายตะวัน ประสงค์ผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กชายวรวิช เหล่าบุตรดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กชายกิตติพศ คาดหมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กชายก้องภพ ก้องสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กชายจีรวัฒน์ คำแดงสด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ขิณาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กชายนัฐพงศ์ ยงยืน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงนันทิญา อัมภรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงนิภาพร ขันตีเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงนำฝน บุญทิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา รอบคอบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายประกฤษฏิ

์

เลิศสดับสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กชายปุณยวีร์ ช่างสุวรรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงพัชรีทอง เทียนหอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงพิชชา พรมสิงห์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงภัททิยา โสดากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงภัสรา รักษาโฉม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงมะลิ เข็มสีดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล เชือจำพร

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงวริศรา วรรณพฤติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงศิริฉัตร ชิณกะธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา นามกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษียร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีวงค์ษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงอรวรรณ จันตี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กชายมงคล สีวิชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงสิรินทร์ยา พลอยศรีไพร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กชายปรวิทย์ คนสัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๓

นายประยูร เครืองกัณฑ์

่

๒๔/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๔

นางพัฒนาศรี ชีฟเวอร์
๐๓/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๕

นางสาวศุภรพักตร์ คำแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กหญิงชนันดา วงค์จันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กชายชัยมงคล รวมพร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กชายทรงศักดิ

์

เชียงไขแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายธนพัฒน์ บุตวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงธนัชพร แสงโชติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายธนโชติ แสนสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงนัดทะนี บุญเสริม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงนารี ศรีสว่าง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กชายบุญกอง สิงห์เปย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายประสิทธิ

์

แสนศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงพรพิมล ครองยศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงพัชราพร ทองลิมสุด

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กชายภาคภูมิ แก้วคำสอน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายยุทธศักดิ

์

เกิดมงคล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กชายอัครพล หลุมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กหญิงอารยา อรรคปสสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เพชรพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายเจริญชัย สะนัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กหญิงกนกนิภา ประสมพลอย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กหญิงคีตาภัทร จันทม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายจักรชัย บุญเสริม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยากำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ ขันสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงช่อฟา พวงผกา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กชายณัฐพล พืชทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงตองระภี ขันสิงห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กชายธีรภัทร์ ชิณพัส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กชายนพชัย ร่างกายดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กชายพชรพงศ์ โคตรพงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กชายพัชรพล พูลสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายพินิจ ฑีฆะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงภัทรชาฎา ขันตีเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายภูริพัฒน์ ปองพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงมนัสวรรณ ดาวเรือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นงนุช
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเสริม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายวิทยา สิงหาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงวิสุดา เหลาสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีบุญเรือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กชายอนวัช บุญเสริม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กชายอลงกต วงเวียน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กชายอิทธิพล รวมพร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปองภัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ รักไทย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงเจนนี

่

สังขะทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายเจริญทรัพย์ จันโท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงแพรวฤดี ก้อนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กหญิงกรพินธ์ ยืนนาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ อุปเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เชืออ่อน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงณัฐสุดา พรอินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กชายธีระเดช แสงแดง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายพีระพล วิระมาตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายฟาสว่าง กุรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงภิญญดา พิมพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กชายราเชนทร์ สังขะทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายสิทธิกร สุขศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ รวมพร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พันธ์ภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กชายสุขสันต์ แก้วคำสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงสุธีรา แสนมิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายอนุชา มงคลเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กชายอวยพร เหมแดง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงอาภัสรา แดงโสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงอารี ยนสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กชายเกรียงไกร วงศ์ผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กชายเจตสดา ปลืมใจ

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงโยธะกา วิลัยศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายไชยา บุญลา
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงไพวัลย์ ขันสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แรกเรียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กชายธวัชชัย กองพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงพิระดา ศรีไพ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ กลินหอม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กชายณัฐพล พาพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงประกายดาว มังคละพลัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายปราณศักดิ

์

ไชยะนาม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กชายวสุพล เย็นใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กชายวีรวัฒน์ สภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กชายศตวรรษ พาพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กชายอนุชา ศวงไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กชายอภินันท์ เกษียร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายกฤตเมธ ขันสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาก้อน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงโสภา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กชายกิตตินันท์ สีงาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงขวัญนภา เย็นวัฒนา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายจักรพงศ์ ชมภูโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินธิชิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายจิรกฤต ลัญฉกวิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายจิรกิตต์ จำปาเรือง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ คำผุย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายจิรายุทธ กล้าหาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงจีรวรรณ คำสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

พรมจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กชายชนัสถ์นันท์ เสนาใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงชบาแก้ว เส้นทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงชมภูนุช รอดทุกข์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ประถมเสาร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายชลลพรรษ โสภารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายชานนท์ การะพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กชายฐาปกรณ์ หอมชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงณัฐฐิชา ศรีประย่า
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่ามา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงณัฐนิช ไผ่แก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ พาระวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพย์กระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงณัฐพร คุณบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายณัฐพล เชือสกล

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ชืนจิตต์

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงณิชาดา ขนดี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงณิชาภัทร มุงเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กชายตัง

๋

คำแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กชายทักษิณ อาจอาษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงทิฆัมพร สัตนาโค
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กชายธนธรณ์ ยิงยง

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กชายธนพล เมฆวิมล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กชายธนพัฒน์ สมหมาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กชายธนากร บุตรนา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงธมลวรรณ พิมพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กชายธรายุทธ เทนไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กชายธวัชชัย ผิวผัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กชายธัญญะธร รอดทุกข์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงธัญธิตา จันทาทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายธีรเมธ ลาดโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงนงณภัทร ไชยภูมี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงนราทิพย์ รินทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายนัฐพงศ์ พรมจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กชายนัฐพงษ์ ก้อมษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงนันทัชพร คำแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายนันทัชพร ผุยพรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงนำฝน ข้องนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงประกายดาว สิงหาสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงประกายรุ้ง อัตพงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กหญิงประนอม สิมโสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กหญิงปวีณา พรมศร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กหญิงปยบุตร ศรีรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงผกาวดี ปานตะละสี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กชายพงศกร บัวศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กชายพงศกร ประสมพลอย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๐

เด็กชายพงศ์ดนัย คนขยัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงพรรณชลิตา สิทธิมัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงพรรณี งามศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงพรรัมภา ท่าหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายพสวีร์ ทับผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงพิมพิกามาต รักไทย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงพิมภิกา ภาวิเศษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงพิยดา แสงสุข
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงพิรัญญา อินทร์เพ็ญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงพิสมัย อุ่นสุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เติมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสวงพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กชายภูมินทร์ คล้ายคลึง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กชายมงคล ภาระเวช
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภาระเวช
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กชายมาวิน เนยจันที
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงมุฑิตา ประทำมา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงยุวดี บรรณกิจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ หลายพา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กชายรัตนพล ภาวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ภูมิหมัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงรุ้งฤดี สิงห์สี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กชายลภัส ตุ่นหลอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงลลิตา คูณลาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงลักษิกา สาระทิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายวชิรวิทย์ นะคะสอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงวฐิติรัตน์ นามประสพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงวรัชยา ชินทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงวรัญญา จันทะนงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงวศินี นิลจินดาภูรีกุล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายวสันต์ วรรณขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สมภูมิ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายวัฒนา ผาเหลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กชายวานอารี สูงสง่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงวิทชุดา คาดหมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายวิศวัช อิมวิบูลย์

่

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กชายวีระพงษ์ หอมผกา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงศศิประภา นาคทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ทองแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายศิริวัฒน์ เกิดศรีชัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กชายศุกุลวัฒน์ เครือสีดา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายสงกรานต์ พงศาแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กชายสมคิด ช่วยสุข
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กชายสิทธิชัย ดอกจันลี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงสิรินทรา ศิริวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงสุจิรา วันแก่น
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงสุนันธา ไพรสนธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงสุนิสา จันทาบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กชายสุรวิทย์ ศรแผลง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงสุรางคนา คำพลงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงอติพร ลุนระบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงอนุชา ทองเหลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กชายอนุชา พันธ์จันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายอนุวัฒ จุใจลำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กชายอภินันท์ จันทวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงอรจิรา นาคำแยก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กชายอรรถพร สุจริต
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กชายอาทิตย์ ทัศศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงอารยา บุญประจำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กชายอารัณ พิเคราะห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงอารียา ยืนนาน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงเกวรินทร์ หอมชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงเกวลิน ขันตีเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ชมภูโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงแพทธิดา เมืองกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กชายไชยยา เยียมพัง

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงไพลิน บุตรจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงกนิษฐา สุภากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กชายกรมิชฐ์ บุญสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กชายกรวิชญ์ โสดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กชายกฤษฎา ชิณกะธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กชายกฤษฎี ธงศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฟองน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงกัลยา คำงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กชายกิตติพล นาเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กชายกิติภูมิ หาลาภ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

สีบู
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กชายคำใส โพธิสาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงจันสุดา พูลเพิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กหญิงจำป กายแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กชายจิรชัย สำราญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๒

ไม่ทราบจิรนันท์ เภาอ้วน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงแดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ชิงจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กชายชนายุทธ แซ่ลี

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กหญิงชลธิชา วงค์หล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กหญิงชลิสา กิงทอง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กชายชัยพล ภูมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กชายชัยวัฒน์ แดงโสภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายชานนท์ พันธ์แสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๒

เด็กหญิงชิดชนก เวทไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงชุตินันต์ ราศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๔

เด็กชายณัฎฐพล ขำคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๕

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมกสิกร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์แสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายณัฐพันธุ์ ขำคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

ตาละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ฝกทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กหญิงณิชารีย์ อ่อนเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กหญิงดวงหทัย พะสุรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายดุสิต กาญจนพัตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กชายต้นกล้า เมฆวิมล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายทนิด พุฒโสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กชายทิวา คูณดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงธนชนก จันทาทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๗

เด็กชายธนารักษ์ ยงกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

จันทาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กชายธีรพงษ์ ตันเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กชายธีรพัฒน์ เสริมทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทิพพูสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายธีรวุฒิ ถนอมเชือ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายธีระ แว่นเซ่ง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงนภัสสร วรรณรส
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงนลิตา ลูกแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ กองวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงนวินดา ทานาฤทัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กหญิงนัฐมล เขียวทุ่งน้อย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ชานิคม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงนาตาชา ไชยพันโท
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กชายบัญชา บัวผัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กชายบุญชัย คำหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงปณิยากร ยืนนาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงปภัสรา แอบแฝง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๕

เด็กหญิงปรัชยา สีจันแดง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงปริญญา สมสืบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงปริณดา ด้วงชิณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กชายพงศธร ทองอ้วน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กชายพงศธร ส่งเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กชายพรชัย อุ่นหล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายพัสกร ทองปว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๒

ไม่ทราบพัสธร สิงห์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กชายพีรพล แก้วลอย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๔

เด็กชายพีรวุฒิ ทองลิมสุด

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๕

เด็กชายภัทรพล คงวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กชายภากร เมฆวิมล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายภาคภูมิ เพชรรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายภานุเดช วงค์มอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายภูชนะ ห่อไธสงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายภูริวัฑฒ์ จันทร์บัว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ วันทิตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงมินตรา วงษ์เสรีย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงยลดา ปราบภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายยุทธพงศ์ ทองปน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายยุทธพงษ์ แดงโสภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงยุภาวณี นาคขำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กชายรัชตไพบูลย์ ผิวจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ ลวงไชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๓๙

ไม่ทราบฤทธิชัย สร้อยไข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงลัทธวรรณ รอดพะดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงวนัสดา เย็นใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงวนิดา อยู่คง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กชายวรชัย ไพรสนธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กชายวรวิทย์ พรมบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กชายวรวุฒิ เหมแดง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงวราวรรณ ชูญาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กชายวัชรพล กุลโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กชายวัชระ คำแดงสด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กชายวาริธ สุขกรมใส
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงวารุณี วารีพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงวาโญ โกมลพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กชายวินัย คล่องแคล่ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงวิยะดา ทองคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงวิรดา ฉลอมพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายวิศวะ ช่วยมิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กชายวีรวัฒน์ วงค์พุฒ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กชายวีระพล แจ่มใส
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายวีรเทพ คนลำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กชายศรายุทธ ขำสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงศิริมาศ เย็นสุขใจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงสมปราถนา เหมแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายสมวิชิต ใจบุญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายสมิทธิ

์

เหลืองอ่อน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายสายฟา คำบุดดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายสิทธิชัย แก้วศรีทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา จันทชารี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมใจ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ คุ้มสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แสงจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กชายสุธินันท์ กาบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กหญิงสุนิสา เกษดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กชายสุริยา การรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงหทัยกาญจน์ โพนชัยยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โทบุดดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กชายอธินันต์ พุทธาทาป

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายอธิพงษ์ จุใจลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายอนุชา ขันสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายอนุชา ดอกจันลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กชายอภิวัช หงษ์คำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กชายอมรชัย ทางชอบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไตรงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไผ่แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา เพิมพูล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กชายอานนท์ แสงสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กชายอุดร อุ่นหล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กชายเกรียงไกร ชาลีเปรียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กชายเจนณรงค์ แก้วเนตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายเบญจมินทร์ สุขประสาท
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กชายเลิศชัย ถินนาเมือง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กชายเอกสิทธิ

์

มาลัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงโชติกา คำอ่อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กชายจิตติพัฒน์ ใสสด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กชายฐิติพงศ์ สองสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ภากัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กชายธีรชาติ นะราเทียม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กชายนิรุต หิงพุทรา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กชายพงษ์นรินทร์ ภาระเวช
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายภีระพัท สุโคตร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายวีระพงษ์ ยังช่วย
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายอรรถพล รืนเริง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กชายโชคอนันท์ คำหา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๒

นายกฤษกรณ์ เหล่าจันทร์
๒๔/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กันหาไชย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงคีตภัทร เพิมทอง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กชายจรัสแสง จันทร์สด
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายจิตเจริญ แก่นจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงจิราพร ชัยเจริญพัฒน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงจิราพร เชือสกล

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

สิมาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงชฏาพร ภาระเวช
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กชายชาญยุทธ นากุดนอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สงมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยะโอชะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พูลสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กชายตะวันสาย บ้งพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

บุราณผาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กชายทศวรรษ เรืองปญญา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กชายธณากรณ์ วรราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายธนวิศ พรมมาศ
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ การะพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กชายธีระพงศ์ ศรีมณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีมณี ๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายนวพล สังฆะสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เชือสกล

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายนัทวุฒ แจ่มเสียง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงนิตยา มอบหมาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงนิพาพร อุรีรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๘

เด็กชายนิรุต แสงสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กชายบอน เสวะโก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กชายบุญมี สีหาหอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กชายปวริศ พรชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายพลเฉลิม ทองฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายพิจิตร แก้วกันยา
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กหญิงพิชญา เกษรสร้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายพิทยา สุวรรณรมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กชายภาณุรักษ์ มาช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายภานุพงศ์ คำกุณา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงยุวดี เลไธสง
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงรัชนีย์ สุธรรมวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงรัตนา ย้อไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กชายวรชัย ทองโพธิศรี

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงวรรณิษา คัทมาร.

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงวิจิตตรา สิทธิมัง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงวิทธิราภรณ์ สายทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กชายวีระวัฒน์ สังขะวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

พลชัยสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายศรนรินทร์ ดงบัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กชายศรายุทธ เหมแดง

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กหญิงสมหญิง ปรุเขตร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กชายสรวิศ สุวรรณรมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กชายสันติ สีงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กชายสาทิศ ศรียางนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กชายสิทธิชัย จิตตมานนทกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ กาฬพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงสุนิสา รัตนศรี ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายสุรชาติ ประดิษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงสุรภา สดหอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กชายอนันตชัย พิเคราะห์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กชายอนันต์ สิงห์น้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงอภิมณี คล้ายหรีม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงอินทุอร พรมสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กชายเกียรติพงษ์ สุมิงสาลี

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กชายเจษฎา ติยาภักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงเปรมกมล หนูเผือก
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงเมขลา ทองกะเปาะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กชายเสกสรรค์ กองศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงแก้วตา สีมาพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กชายโชคทวี ศักดิศรี

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงกัลยา ประกอบแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ โตเขียว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงจุทาทิพย์ ฝกทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงชลธิชา เคนงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สงทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์สด
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เสียงดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กชายธวัชชัย เสนาใหญ่
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๗

เด็กหญิงนภาวรรณ ก้อนสะเทือน
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงพิชชาภา มีเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๗๙

นายรัฐธรรมนูญ สุรินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงวรรณิภา จันทะสาร ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กชายวสันต์ หอมผกา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงสุพรรณี เนาวรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายอาทิตย์ พิลาน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กชายกฤทธิพงษ์ พูลพล
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงขวัญจิตร ฑีฆะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๖

นายจิรายุส กะการดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงณัฐณิฌา ทองลิมสุด

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีสว่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๘๙

นางสาวณิชา ไชโยธา
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กชายธนาวุฒิ แก้วชิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กชายนิรันดร กุลบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงปวิฏฐา สุดไชย
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายปยพงษ์ ใจคง
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๔

นางสาวพิชญาณี วงค์ฤทธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายภาณุพงษ์ คะพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงรจนา แสนเสาร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงวรรณนิภา ทิลาธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๘

นายวัชรพล สิงห์เชือ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๕๙๙

นายวีรพล ต้นพิกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กชายสิทธิศักด์ จันมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงสุดา กิงหมัน

่ ้

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กชายสุทธิภัทร เหมแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กหญิงสุธิมา คุณภาที
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๔
เด็กหญิงสุพิชฌาภัคร รีพล

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงสุภาวดี ดีบุบผา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กหญิงอภิสรา กาละพันธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงอริยาภรณ์ เครืองจันทร์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กชายอัฐวุฒิ ชิณกะธรรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงเดวี

่

จันบัว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๐

นายเรณุกา วรหาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๑

นางสาวกนกอร จันทะเสน
๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๒

นางสาวกรรวี โลตุลิตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๓

นางสาวณัฏฐิกา ภาวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๔

นายณัฐ ทองดว้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๕

นางสาวณัฐภรณ์ ชุมภาพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๖

นางสาวดอกจาน วงศ์ภา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๗

นายธนกฤต เหล่าบุญมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๘

นายธนากร พุทธวงค์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๑๙

นางสาวธัญญารัตน์ ยศรุ่งเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๐

นางสาวธิดา สงสอาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๑

นางสาวธิดารัตน์ สงสอาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๒

นายธีระศักดิ

์

กุลโชติ ๖/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๓

นายธีระศักดิ

์

ธ.น.เฮือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๔

นายนนทกร เกิดถาวร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๕

นางสาวนารีต้า สุขพัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๖

นายปฐมพงษ์ บุบผาดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๗

นางสาวปราณี ผิวงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๘

นายปญจพล กณารักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๒๙

นายมณีรัตน์ ใจใหญ่
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๐

นางสาวรัษฏากร สายเพชร
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๑

นายลัดดาวรรณ สมภูมิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๒

นายวิทยา คุณภาที
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๓

นายวิวัชชัย อินทะนาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๔

นางสาวศิรินภา ติยาภักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๕๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อ่อนดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๖

นางสาวสาวิตรี โมะศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๗

นายสุปญญา ประสมพลอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๘

นางสาวอภิญญา พรมโญธิน
๑๐/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๓๙

นางสาวอลิษา มามณี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๐

นางสาวอังคณาพร พืนชมภู

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงอัฉราวัลย์ ฉลองคุณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๒

นายเทพมงคล ยากำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๓

นายเพชร สัมผัส
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๔

นางสาวเรณู ทองจันทร์
๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๕

นายธีรภัทร สุวรรณประทีป
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๖

นายนพดล พรหมกสิกร
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๗

นางสาวนฤมล สิมสุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๘

นางสาวนิตยา พรมสำลี

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๔๙

นายประทิม วังทะพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๐

นายประเสริฐ ภารพัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๑

นางสาวปาริชาต วงค์ตีบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๒

นางสาวพรประภา แสนเสาร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๓

นางสาวมณีรัตน์ สังข์ทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๔

นางสาวมลฑาทิพย์ นรมาตย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๕

นายยงยุทธ หอมชืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๖

นางสาวยุพวรรณ หอมผกา
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๗

นายศักดา เหล่าสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๘

นายสมเกียรติ

์

ทรายคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๕๙

นายอานนท์ บุบผาถา
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๐

นายเกรียรติศักดิ

์

วงค์บัว
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๑

นายจิรพันธ์ บุญภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๒

นายปริวัฒน์ หอมชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๓

นายพลอยไพลิน กลินหอม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๔

นายภานุพงษ์ พันโบ
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๕

นายสุทธิพงษ์ ทองสุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๖

นางสาวอลิสา อาจหินกอง
๑๙/๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๗

นางสาวคุณาภรณ์ อุตรา
๒๗/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๘

นางสาวจิราพา ลีวรรณ์
๑๗/๖/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๖๙

นางสาวตติยา รูปศรี
๒/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๐

นางสาวนราพร ต้นพิกุล
๒๔/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๑

นางสาวประภาศิริ คณะศรี
๒๙/๙/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๒

นางสาวรัตนา อุปเสน
๒๙/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๓

นางสาวศิริภาภรณ์ จันทะสาร
๑๕/๔/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๔

เด็กชายปยะ โชคกำเนิด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๕

เด็กชายศิริวรรณ พุ่มจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กชายธนาธิป บุญมี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กชายธันยา เหล่าเรือน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายแอลจี เชือดี

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ศรีปตเนต
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายวัชรายุทธ หมุนสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ อ่อนสิงห์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ รักพลวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงขวัญนภา ศรีศิลา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงณิชากร แก้วใส
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงประกายดาว เคนงาม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงพรนิภา ต้นกันยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงพิริยะ คำภิลา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงรินลดา ปดนา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงอัญญานี คงศรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตรแสน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงชลดา ชาสุรีย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กหญิงรัตนากร เหล่าเรือน
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงกชกร สุริโย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงกัณฐิยา คัทมาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กชายฉัตรชัย มังครัง

่ ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงชลิดา กลมเกลียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงฐิติญา ทองโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๘

เด็กชายณพิภัทร พงษ์เดช
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๖๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ วิชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงทิพยรัตน์ วงค์สิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๑

เด็กชายธีระเดช นาสา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กชายนัฐพงษ์ พลแสน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญผุย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงมลธิญา แก้วขาว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงรติรัตน์ คำก้อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กชายรพี พรรณา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กชายรักษิต ทาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงวรรณวลี อุ่นคำ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ยอดคุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กชายสรวิช ไกรรบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กชายอัครพนธิ

์

สุริโย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีบุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายนนทวัฒน์ หินทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงวารินทร์ พุฒโสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๕

นายเกียรติกร หาญปราบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงกนกขวัญ อำมะรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงกลอยใจ นัยนามาตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์หวาน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กชายจิราวัชร เวียงสมุทร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดีล้น
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงบุญฑริกา ทำมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กชายปองพล อุ่นสุด
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กชายสิทธิชัย สิมพลี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กชายอนนท์ โพธิพา

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงไข่มุก อิมใจ

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโบกม่วง

วัดโขงเจียมปุราณวาส
 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงกนกอร สมสอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงกัลยา สินธนลักษณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฐรดา คำภิระยศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กชายนันธณา มัชฌิมะบุระ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงปานรวี ยุตะวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงปยธิดา ดวงบุบผา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงพรชิตา อิมใจ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงพรธิตา สมตัว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงลิเดีย แก้วทะนงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงศิรินภา บำเพ็ญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กชายสุขสันต์ เหล่าสนธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงอรกัญญา พระสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กชายกิติพัฒน์ ใจใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงวรนุช พันธ์โบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กชายครรชิต ภิญโญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ ขันธ์วงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กชายธีระวัฒน์ สีแปลก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงนันท์ธิดา ขันธ์วงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กชายภูมิรพี ใจบุญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงรัตติกาล ชมภูวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงรุ่งฤทัย แก้วทะนงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กชายวีระวัฒน์ น้อยตุลัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายวุฒิชัย มีคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายสมศักดิ

์

หมันสูงเนิน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา อุตรพรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กชายเขาค้อ ลมดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ จันทเทพ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงกัลยา เกือทาน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กหญิงจันทร์จรัส พันธ์เพ็ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงธนัตพร ขัมภะกิจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กชายธิวากร สีแปลก
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กชายปรเชษฐ์ จิตรแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงปลายฝน แก้วดาวเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ เหลียมบุผา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กชายวุฒิชัย สารโกศล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ขันธ์วงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กชายสราวุฒิ ขันธ์วงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงอุมากร ทิตะโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กชายไชยวัฒน์ อินธิแสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กชายประนอม ดวงบุบผา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำมุก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงเฟองฟา บุญกล้า

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ชมภูวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๖๙

เด็กชายจิรภัทร ถินนาเมือง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๐

เด็กชายชินวัตร พรมงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายณัฐพงษ์ กันหาญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กชายธีระพงค์ คำกุณา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงพิยดา พรมงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กชายพีรภัทร โคตรสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงภัศราพร สายนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กชายมนตรี โคตรพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงวรัชยา ชาพิภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กชายวัชระ ถินนาเมือง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กชายวาณิชย์ คำกุณา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายสมบัติ สีดา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำกุณา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กหญิงสิริยากร ศรีวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กชายสุรชาติ จันทาลุน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงอธิชนันท์ รักไทย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุระพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายอรรถวิชญ์ โพธิไทร

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงอาฐิติยา พรมงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงโยษิตา ชาพิภักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายภูธร เกตุพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๐

นางสาวกัญจนวัจน์ ไตรยสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๑

นายถาวร โพไทร
๐๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงจิราพร คำแสนแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงทิตฐิตา แสนคูณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายธีรพัฒน์ บ่อพิมพ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีวัฒน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงนิชนันท์ ศรีชัยมูล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ จักรหล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กชายมงคล วงศ์ภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงรมย์ชลี อ่อนสีดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงลลิตา จูมลี
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงลลิตา ศรีวัฒน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กชายวรายุส ศรีวัฒน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงวิภาดา วงษ์ศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงวิภาวดี เกิดสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กหญิงสุพัฒศร แสนเจริญสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงอรนิสา พฤกษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กชายอำพล อินทร์พวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงแพรทอง ผาสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายไมตรี ศิริสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายนิตินครินทร์ อะทุมชาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๑
เด็กชายนิติภูมิภูเบศก์

อนุอัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กชายจารุเดช ภูตะเวช
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กหญิงดวงเดือน สิงห์อาจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ภักดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กหญิงปยะธิดา มูลพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงพลอยลดา พรมบุญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ หนาซุย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กชายภานุพงษ์ วงษ์หาจักร
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หอมหวล
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กชายศุภวัฒน์ ทับทิมอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กชายสราวุธ ธนะจินดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงสุภวิตา สีทา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงอธิติญา ทับทิมอ่อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สมงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายอรรถชัย ไตลังคะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กชายอาทิตย์ คำกันหา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายอุทัย พาไชย
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายติวานนท์ สุขสิมมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

บุญชิต
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายรัดดา อุ่นสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ รัตนศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๒

นายพงษ์ศรี โสมเกษตรินทร์
๖/๐๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๓

นายสังวร ไอครรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงอรัญญา จันทร์แรม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงอัญชลี แสงสุกวาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ จักรหล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงปาลิตา ว่องไว
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงพัทรธิดา หงษ์วงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงยุภิญญา เหลาผา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงรจนา สีหาราช
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กชายรัชพล ลีลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงวันวิสา จันทร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีวะสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กชายอิทธิพล ธนะจินดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กชายวีระ สีบานเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงศุรีรัตน์ อุดทะกา
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กชายนิพล ชัยโธ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๘

นายจิตรา กอบเกือ

้

๑๓/๐๖/๒๕๒๕

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กหญิงณัฐวัฒน์ ปุราทะกา
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๐

นายรัตนตวรรณ พงษาแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๑

นายสุภาพร ชัยสงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๒

นายเบญจวรรณ คำภูพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กชายกฤตเมธ แท่นคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กชายกฤษติศักดิ

์

นินชานนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงฉัตรพร เหลาผา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กชายณัฐนนท์ ขันตี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กชายธนกฤต สุบรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ธนะจินดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กชายนันทวัฒน์ สัตตารัมย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงปณิดา วันทาพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ทองอินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เสพสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงสาวริน สิงห์ษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา แสงสุกวาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงณัฐพร โลนะจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กชายธวัชชัย นำรัก
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กชายรุ่งทวี สิงหปุรางกูร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายเลิศทวี สิงหปุรางกูร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๖๙

นางธารกมล ไชยลี ๘/๗/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๐

นางสาววัชรียา พิมสุตะ
๒๓/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงกนกพร คณะบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กชายคริสต์มาส โทนผุย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โรยลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กชายต่อศักดิ

์

กันมงคล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายธนพบ เจริญจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายนันทสรณ์ แช่มช้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ ทาบุดดา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงรัติกาล วรรณศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คุณภาที
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กชายอัครพล ทองทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงอัยลดา หมันดี

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กชายชยพล บุญฉวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงธนาภา คำทองสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงธนิชา ถาวร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แย้มทัศน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงปฐมาวดี มณีสาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงปารณี รักษาศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เจริญกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๘๙

เด็กชายพีรพัฒน์ วิชาชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กชายภูวดล เสียงเสนาะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กชายสิทธิชัย สีทน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา อ้วนทูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงสุวิชญา สิงห์เชือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กชายอภิชญา สุโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์
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อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงไอลดา พุทธรักษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ชารีรักษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงศิรประภา เสียงเสนาะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กชายเจษฎา สาระ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายชลธี คงยิง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายเขมทัศน์ กาเผือกงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กชายสรศักดิ

์

ทองพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ชอนพา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงจิตติมา คำหาญาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงจิราวรรณ คงยิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงกัลยา คำหล่อ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงกัลยาณี คำมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กชายกุมภา ฝางจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงคำพัน รัตนวิชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กชายจักรกรด เคียบเคียง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงชลดา บุตรงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กหญิงฐิติพร แก้วเกษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กชายทรงศักดิ

์

อ้วนเต็ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายธีรพล แสนคูณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กชายธีระพัฒน์ พันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงนฤมล ปองโลก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงบุษยมาศ ไกยวินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กชายปกรณ์ สุขคำเมล์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงปนัดดา แก้วลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กชายประสิทธิ

์

รักษาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงปริตา ตาลหอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ไตยนำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ผุเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงภิญญาพัชต์ ภาษี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงยุวธิดา คำน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงวนิดา กองคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงวรรณรัตน์ จันทะหงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงวิพาพร เปาเตียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กชายวุฒิชัย ทาเทพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กชายศรายุทธ สุวรรณตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กหญิงสริสา สมหมาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายสิทธิพร งามจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กชายสิทธิเวช สุดใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงสุจิรา จิตรีศิลป
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงสุมิตา บุญเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงสุรดา แพงเหล่า
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กชายอภิวัฒน์ แฝงเมืองคุก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงอภิสรา บุญหลาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กชายแสงอรุณ มณีสาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงโสภิตา จักหล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลัดกลับ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงขนิษฐา วงกลม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายคมชาญ สันเสนาะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กชายฉัตรชัย แก้วเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงฐาปนี พาลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงฐิติมา พาลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา กันยะกาญจน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ทิพย์ตำแย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ดีไว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ พุดแดง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายธีรภัทร พูลเพิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

รูปคม
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ส่วนบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กชายพงศกร เตยตะคุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงพจนารถ กลอนโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงยุวนันท์ สุขเสริม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กชายวัชรากร พวงน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงศิริรักษ์ คงยิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกียงคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กชายสุนทร คูณแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงอรัญญา ตรีสาตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงอริสรา นันทวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กชายอัตตพล โนรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กชายแก่นเทพ แก่นคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กชายกฤษณะ ชาหลักคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กชายณัฐพล แก้วดวงดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงนุธิดา บุญราศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กชายสาคร ประเคน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กชายอิทธิพล แสนมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กชายเจษฎา สีดาสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงเยาวภา พันธ์พงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงรัชนี กลินหอม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กชายวาทิน พันนาดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๓

เด็กหญิงอภิญญา ดำรงลักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายธีรดล บุญปอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายสมภพ งามจิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ก้อนโคตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๗

เด็กชายธีรภัทร ประชุมเหล็ก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ประชุมเหล็ก
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงพิมพ์พิไล เจียมเคน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวะมาตย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายจักรพงษ์ โพธิเมือง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงจินตนา ทองนำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงจิราวรรณ เปนมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงจีระนันท์ สีสุวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

สมหมาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงดารุณี ทองนำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงธิยาดา ไชยยนต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายธีรนันท์ ธรรมนาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายธีรพงษ์ ประชุมเหล็ก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงนันทิดา บุญเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงนิภาสิริ สาธร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงปนัดดา อุดรเขตร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงพรรณรัตน์ เขาแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กชายพีรพงษ์ ยงศาริ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายภัทรกร พันธ์ละหาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กหญิงวฬาพร ทองนำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กชายวีระ สุภาษร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กชายสรรค์ชัย สีวัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงสุวิพาดา ใจชอบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงอภิสรา เนตรหาญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงอาทิตยา ปรือทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กชายเด่นดนัย โคตตะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงปยะดา โคตรสมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พิมพ์จันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายทองใบ ใจทัด
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงกันตา ปลายเนตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กชายจตุพล ยินดีรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงจันธิมา อเนกา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงจิราพร บรรพตาธิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายณภัทร ยุตวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กชายณัฐพล คำแดง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กชายทีรเทพ ลีลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสาราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงนภัสกร ประเสริฐศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กชายนิค กันหา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายปรเมษฐ์ สีดาสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงพนิดา ชูชม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายพัฒนา ชาริโท
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงภาณิศา สายใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงวริศรา เยาวะศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงวริศรา โยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายวายุภักษ์ เกษงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายวิศรุต เหมแดง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กชายวุฒิชัย ราชภักดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงศิริกาญจน์ จูมลี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กชายสราวุฒิ สีดาศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แดงโสภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายสิทธิโชค คูณมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายสิรภัทร สามัคคี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงสิริกานต์ หินตะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา จันทาลุน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กชายสุรยุทธ ชาดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กชายสุวิวัฒน์ ขันทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ ชาริโท
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กชายอภิเดช ชาริโท
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงอริสรา ช้างสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายอาทิตย์ จูมลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กชายเจษฎา ลีลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กชายเอกวิทย์ คำหา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กชายโตมร มารุพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กชายคำภี ปลายเนตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กชายชัยชนะ แก้วใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กชายธนโชติ ทานาฤทัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายธีรภัทร นันทขันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กชายนที จันทร์ส่อง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงนฤมล ประสมพลอย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายนัฐพงษ์ คำอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๘
เด็กหญิงปรัชญากรณ์ จำปาสี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงพัชราภา หม้อแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงมินรญา ยืนนาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงวรรณิดา ตาดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กชายวศิณ แดงโสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงวาสนา เสนาใหญ่
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กชายวิเชียร ลอยนวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายศุภกรณ์ บู่คำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงสาวินี ทาลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงสุจิรา ชานนใจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงอภิฤดี ดวงไกรแผง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กชายเหมวิทย์ สามัคคี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กชายวรเมธ เริมชัย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายวิชา วงศ์คำตา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กหญิงกัลยารินทร์ จันทารุน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงจอมใจ อรจุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ประชุมแดง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายชินวัฒน์ คนสูง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กชายณรงค์เดช พรมจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตาลอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทะพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีมัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กชายธินกรณ์ คนที
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายธีรวัต สิงหนัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กชายนนธวัช ศรีสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๓

เด็กชายนราธาร จูมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๔

เด็กชายบูรพา หาระวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายปฏิภาณ ทองลิมสุด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สีราชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายพัชรพล คุณะลือชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงพิณยรัตน์ พวงชมภู
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เหล่าพิเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กชายภักดีภูมิ โคสมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กชายรพีภัทร เกษงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงวรัญญา วริสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงวิมลฉวี แสงโชติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กชายศิริชัย ทางชอบ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายศุภกร ฉลองคุณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงสุกฤตยา กุลบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยืนนาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทาลุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงอภิภาวดี พันธ์แสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงอรัญญา ไผ่โสภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงอาทิมา กันหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กหญิงเจริญสุข พันหนองบัว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กหญิงเจษฎาพร พาชอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงกัลยา ทองอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กชายจักรพันธ์ บันทร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายจำลอง พงศาแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายณัชพล ศรีสว่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายณัฐพล พึงโพธิ

่ ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายธนวิชญ์ ช่วยสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงธนิตตา สวงโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กชายธิติวัฒน์ สังขะวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กชายธีรภัทร ปราบภัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงปยะภรณ์ ทองลิมสุด

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กหญิงพลอยชมพู คนที
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กชายพีรพล พันพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กชายพีรวัส ชาญทะเล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงภัสรา สุภาษร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กชายภูมินทร์ สาระธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงมนัญยา แสวงดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงศิริประภา ทางชอบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กชายศิริมงคล โนนทิง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กชายสรายุทธ มะยุวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วังบรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กชายสิริวัฒน์ ตาปราบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กชายสุวสันต์ พึงสิงห์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ไผ่แก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงแตงไทย เกษเกษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กชายรามินทร์ ส่องแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงศศิธร ท่าหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายฐิติพงศ์ เอียมสะอาด

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กชายราเชนทร์ มหาเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงชลธิชา มุกธวัตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทางชอบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายณรงค์เดช หาระสาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงณิชาภัทร นงสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กชายธนันชัย ระเวรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายธันยธรณ์ ประทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กชายนฤเศรษฐ์ ซาเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กชายนันทวุฒิ แก่นสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงนิภาพร นันทบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงปริญสา สีภูเวียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายปยะพงศ์ บุตรวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงภัทรสุดา แก้วกึงกลม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดงบัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงมายาวี ครองไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กชายรักชาติ โสมเกตรินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงวรรณภา พุทธาทาบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายวิวิศน์ สีทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กหญิงศิริมล บุตรวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายสนธยา เหล่าจำปา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายสรวิชญ์ ปฏิโชติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กหญิงสิริยุพา กุลสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กหญิงสุชาดา โสมเกตรินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญานาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายกิตติชัย ไฝจิตร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กชายนิพนธ์ หอมนวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ คุ้มศรีษะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงพัณณิตา เชือจำพร

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กชายภูมินันท์ โสมเกตรินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ โฉมงาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงสิริวรรณ โพธิศรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงสุทธิกานต์ จันทะสาร
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงสุภาวดี ทักษเศรณี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กชายเอกพจน์ ทองโบราณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงวิสุดา สุขแดง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายต้น ดุลพฤษศักดิ

์

๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์คำผา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายกันติชา หลายพา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงจิดาภา วิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงจิรภัทร จันทนนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงจุฑามาศ นาหก
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศิลโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงชุติมา ขันสิงห์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กชายณัฐภัทร สำเร็จรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายธนพล ผมงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงธัญนุช มาลาน้อย
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังขะทา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กชายธีระพัฒน์ สุภาษร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กชายพรอนันต์ พลอ้ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายพิสิษฐ์ นนพละ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงมีนชนัช เนียมทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กชายยุทธนา ปาสาบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กหญิงรัชนก ดิษฐเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๕

เด็กชายรัฐสิทธิ

์

พระสุนนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงลับ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กหญิงลลิตา หอมพรมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กชายวรุตม์ อินทฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กชายวีระชัย ยงยืน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงศิรินาถ จันดียืน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงสิริกัญญา เหมันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สังข์ทอง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงสุนิตา สิงหนัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ รูปจำลอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กชายโยธา วรสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงกณิกา ปลายเนตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กชายวรเชษ ยศวิบูรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๘

เด็กชายอำนาจ ศรีเทพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๘๙

เด็กชายเจษฎา ทองปด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๐

เด็กชายเทวัณ จันทาลุน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กชายชนะพงศ์ คงมาก
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กชายพงค์อนันท์ หอมนวล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กชายฤทธิพงษ์ พิมพ์พรมมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กชายวรวุฒิ ทองลิมสุด

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ คมไสย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กชายยสินทร นาหก
๐๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กชายปฏิภาณ บุญประภาร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กชายทวีกูล อุ่นเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงบุษย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

สารบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กชายวิวัฒน์ สารบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กชายธวัชชัย มีธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กชายอภิเดช บุญประภาร
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

สีมา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กชายวรภพ ทองไทย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กชายธนวัต การินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กชายวัชรพล สารบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กชายโชคดี สารบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กชายวิทยา ทองไทย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กชายตันติกร ดวงบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กชายกรวิชญ์ ไพรวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงอภิสรา บุญเพศ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงสุนิสา แสงเศวต
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงพนิดา บุญสมญา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงวริศรา ทองไทย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลศรี
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองไทย
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กชายภัทรดนัย กิงคำ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงฌานัติธิดา ทองไทย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๑

นายทัศนัย ไชยสัตย์
๐๑/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๒

นางประยงค์ โกมลศรี
๐๑/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๓

นางสาววราภรณ์ สามาอาพัฒน์
๐๑/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กชายณัฐภูมิ ชินทวัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

จันทร์เพชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กชายภานุพงศ์ ชูแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กหญิงชลธิชา การินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงธันยธรณ์ จันเพชร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงนำฝน ปลอดโปร่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงนัณธิญาพร จุติยะ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดวงตา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงศิวธิดา ชินทะวัน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แก่นจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สารบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงฐิติมา เชือสิงห์

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชินทวัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กชายนัธทวัฒน์ ศรีโพธิช้าง

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กชายธนกฤติ ชินทวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กชายวีรวัฒน์ ทองไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงสุชานันท์ มานะจิตร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงชลิตา ตาสาโรจน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงบุญยาพร เชือสิงห์

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงสุธาศิน ทองไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงพัดศริน ทองไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กชายธนภัทร ทวีบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญจริง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กชายอัศวิน สารบูรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงปุณยาพร พันลำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงปนัดดา สืบสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กชายอนิรุตน์ โสพระสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงเรณู ชินทวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กหญิงรัชนีกร สืบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงอัจฉรา สืบสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงเกตุสุดา ชินทวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ชินทวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กชายยุทธศาสตร์ ภารการ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กชายพีรภัทร ชินทวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงจิรัชญา สืบสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินทวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กชายอิทธิพล มาตผล
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กชายธวัชชัย สืบสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์ สืบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กชายวรวิช ภารการ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงคุนันยา อยู่สุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กชายเจตนภัทร เปรินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กชายพรชัย เกษมะณีย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๗

นายเจษฎาพร เปรินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงวรรณิภา เกษมะณีย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงอริสรา สาระพิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงเสาวรัตน์ สอนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุดสัมฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงฐิตาพร วงษ์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงศิรภัสสร เชือสิงห์

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กชายสถาพร สิงสันต์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายศรไชย เกษมะณีย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กชายบรรพต แสนหยุด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงพรนภา ชินทวัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงณัฐิดา การัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กชายธีรยุทธ จันทร์เพ็ชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๔ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงนันธิดา พวงปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กชายธีรเทพ ชินทวัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กชายอนุยุต ทองจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กชายวันชนะ มหาโพชน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงบุลภรณ์ ทองสรรค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กชายฐิติคุณ จิตทวี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กหญิงกัญญาพร กิจทวี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงลักษิกา เผ่าพันธุ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงอรัญญา อุ่นวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กชายณัฐพล แก้วสุพรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงนิรชา จงจิตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงพรพิมล พิมพ์เพ็ง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กชายอัครพล เยือใย

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าวารี บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กชายธนรัตน์ สายชมพู
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายอภิเดช ทองสลับ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงปรียากร วันทา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กหญิงอุไรพร บุญสมยา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงศิริพร เผ่าสีหา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กหญิงอภิญญา อุดม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กชายศรายุทธ วันทา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กชายภัครพงศ์ พืนชมพู

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสมุทร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กชายภูริภัทร ขันชะลี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงสุปรียา ติงแสง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงชนิดาภา เสียงอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงอชิรญาณ์ จันทร
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงพัชรี วงษ์บ้านหว้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายจิรพนธ์ สบเหมาะ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กชายยรรยง ยาสาไชย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ศรีสมุทร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กชายยุทธพงศ์ บุญยืน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงสุภินันธิญา วันทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญประสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองชุม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงชาลิสา แย้มยิม

้

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๖๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กชายภูษิต ทองชุม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายพัชรพล เผ่าพันธุ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญส่ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กชายอนวัฒน์ พันธ์ผง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แผ่นทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กหญิงฉันท์ชนก บุญลือ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงชนิจกานต์ ลาภมูล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงรัตนพร ส่งเสริม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงวรรณวิสา วันทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงศุภสร พัวพันธ์

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทุมมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงสุชาดา ทำทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงสุชานาถ สังสงหา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญลือ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ มณีโนนโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กชายจิรโชติ แสนพลราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กชายอรรถพล โทสวนจิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายกิตติภพ คูณมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงชนิษฐา ศักดิสิงห์

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงภุมวารี เสน่วงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กชายศุภณัฐ การินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กชายอดุสิทธิ

์

สร้อยสิงห์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงศรัณย์พร สมเสนาะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงณัฐฑริกา พืนทอง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงวิลาสินี ประสบบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กหญิงนภาลัย สายธนู
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงสุชัญญา วรามิตร
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงชนาภา แสงกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงปนัดดา สาลิกา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงบุษยมาศ ดอนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กชายขัตติยะ ภักดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ เวียงพรมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กชายชนะโชค บัวคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กชายประดิพัทร์ จานเขือง

่

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กชายชลวิทย์ พวงจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา จิบจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ครองยุติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กชายกายทิพย์ ร่มเย็น
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กชายปฏิพาณ จิบจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กชายพณิชพล น้อยคำกอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กชายภัทรกร อรรคปสสา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กชายปฏิภาณ จานเขือง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ แก้วโพธิงาม

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงดรุณี ยืนยาว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงทินัทชา บัวคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายอนุชิต พรมสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงณัฐมล มุธุสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กชายโยธิน สุขพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงศศิธร บุญสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กชายวัชรากร ชิดเชียว

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงประภัสสร อินธแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กชายคมสันต์ วันทา
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กชายวิทวัส สืบสิมมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา อนันตวงศ์ชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงภัชสรา บุญจอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงลักขณา ศรีสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กชายรัฐพล อ่อนเหลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กชายกิตติธัช บุญสมยา
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงนิชนันท์ ติรัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงนธิดา บุญจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงเบ็ญญาภา สว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองบ่อ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ฉวาง
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กชายศุภศิลป แซ่เล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงวาสนา แสวงนาม
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงสุภัทษร วันโท
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงทิพพาพร พรมจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงนภัสกร วันโท

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงวิราภรณ์ บุญจอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงปทุมทอง กาละสีรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงประภัสสร โมครัตน์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายปาระเมศ ตระการจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กชายธนภัทร ชูเนตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กชายเฉลิมราช ศรีขาว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงปลิตา เครือสิงห์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงอมรทิพย์ สิทธิศรีจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงชาราทิพย์ แสงงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงณัฐสินี ดงคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กัมทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงอริสา แสงสงคราม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงอนุธิดา อินทร์สม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทเขต
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กชายธนากร ปญญาทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กชายทิวา ระดาบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กชายอภิมงคล คันธจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กชายพงศภัค แสงสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กชายรัชชนนท์ มนัส
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กชายขรรค์ชัย น้อยมัน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงอพัชรา ระดาบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงชลนิภา แสวงพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงศิริประภา ประมนต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงรุ่งนภาพร ภัควันต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ตระการ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงสุกุลญา ขันทะควน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงศุภิสรา คำจุน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญพงษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงหงส์หยก น้อยมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงจิราพร บุญเพิม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ แสวงพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงณัฐชา มะลิวัลย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ระดาบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กชายเอกพันธ์ บุญเพิม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กชายสุทธิภัทร ระดาบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กชายภิญโญ ปองปด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายนพกร ถาวรพัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กชายสุทิวัส เรืองทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กชายดนุพร อ่อนโก๊ก
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายคมพนัส จำปาเงิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กชายสราวุฒิ บุญเสริม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กชายวุฒิกร แสงสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กชายอัศวนันท์ คันธจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กชายพงษ์พันธ์ ชูเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

สุวรรณสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วันทา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายวชิรธร จำปาทิพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงวิไลพร สินปอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงวิมลนัฐ มนัส
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงศิรินาฐ ระดาบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงปวีณา อนุพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงกษมาภรณ์ ยุทธเสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงยุพเรศ ศรีทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กชายวีระพงษ์ ชนะพจน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กชายถิราวุฒิ ครองยุติ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงเพลินพิศ แสงสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงปริศนา ตระการจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงนภัทสร ตระการจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทานผล
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา แก้ววันนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จริตโปย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงณัฐวดี แสงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงดารารัตน์ ภัควันต์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กชายภัทรพล ภาษี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กชายไกรเพชร คันธจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายอภิเดช ตระการจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไชยทองศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กชายอรรถกร ถาวรพัฒน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กชายชนาธรณ์ จันดอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายแทนไทย คันธจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กชายจักรพันธ์ มนัส
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ได้เลิศ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงชใมพร แสงสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงฐิติมา คันธจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงชมพูนุช พันธ์คูณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงปาริฉัตร นาเมืองรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงอรกานต์ แปนสันเทียะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงณิชากร สอนอาจ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงณัฐชา จันปุม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงพัดชา เทียงสมบูรณ์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายณรงค์กรณ์ สอนอาจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กชายศุภชัย มุ่งงาม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายธนากร บุญสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กชายศิลปชัย สุขผล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญลือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ คุ้มกะฮาด
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงพิมวิไล วันโท
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงรุจิรดา เสาแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๒
เด็กหญิงอัจนธาวรรณ

วันโท
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงเกศชบา บุญยืน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กชายภัคพงษ์ กลมเกลียง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กชายอำพล แก้วกลม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงวิภาพร ศรีสุธรรม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงพันธิตรา แสงสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงอริศรา ศรีพลาย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงศิริภาพร สุขผล
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงไพลิน พวงจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงรุ้งตะวัน มนัส
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงสุพิชา ศรีขาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงศุภรานันท์ ศรีชัยมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๔

นายพสธร กอมะณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายอนุรักษ์ ชาติงาม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงสุภาพร ทองสันต์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริคุณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ขันชะลี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงสุชาวดี พวงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงจีรนันท์ วงศ์สูง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงศิริกานดา ศรีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงศิรินทรา ปางชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงแพรวนภา ทวีพจน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงมนทิวา พิพัฒน์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงมัทญา บุญจอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พวงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงชาลินี ทนไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงฐิตาภา ศรีพุทธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พิพัฒน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงเพชรฏาภัค รัตถิวัลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

สายชมภู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมลี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนใจ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กชายพีรพล ธนูผาย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายพีรภัทร บุ้งทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กชายภูมินทร์ พรมลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กชายวีระพล คำทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กชายสรายุทธ์ สาลีวัน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กชายสิทธินนท์ อินทะนัต
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กชายอธิวัฒน์ มานัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กชายจารุกิตต์ บุ้งทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กชายธีรพันธ์ พรมลี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กชายประจักษ์ ชาญประโคน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กชายพงศกร บุ้งทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กชายภูรินทร์ อภิชาดำรงผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กชายรุ่งตะวัน โกศล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กชายอชิตพล สายคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กชายบวรวิชญ์ บุ้งทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงกนกอร บุ้งทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา สมคะเนย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงจุฬาวรรณ พรมลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงศิริประภา แก้วใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงอรปรียา แสงใส
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงปยธิดา พรมเพ็ญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ บุ้งทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงสิริเนตร นนทภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๗

นายอาทิตย์ ศรเกษตริน
๒๐/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๘

นางนุจรี เรืองสุวรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๒๙

นางสาวเรืองอุไร เข็มศรี
๐๘/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายอนุศิษฏ์ บุปะโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กชายอภิสร เสนสาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายจารุวัฒน์ เข็มศรี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กชายภาวิน มิงเมือง

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กชายเอกลักษณ์ มุกดาหาร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กชายวิทวัช เทียงผดุง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงมนสิชา เพ็งแจ่ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผาย นาผาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงสุทธิตา รามเริง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กหญิงวรนุช วรรณสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงสินใจ บุญถูก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทองบ่อ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พลเยียม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงกมล สมคะเน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กหญิงลักษิกา สันดอน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงนงนภัส บุญโกศล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงวิรัญชนา วิไล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กชายนฤทธิ

์

ศรีวารีรัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กชายคณิศร จิตโชติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กชายสรวุฒิ บัญชานุชิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กชายศุภกร ศรีงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงกานดา อัตราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๓
เด็กหญิงปริญญาลักษณ์

ประทุม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กชายสุภวัฒน์ บุ้งทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายธีระภัทร์ อนุพันธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายคธายุทธ กิจโกศล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กชายพรภวิษย์ สร้อยสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ เอกตาแสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา สอดแสน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายมีชัย ประดับแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กชายวุฒิชัย ไชยพิมพ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กชายสุวรรณชัย จันทร์เต็ม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุญเต็ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๔

เด็กชายอนุชิต แสงนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๕

เด็กชายศิวกร โพธิดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๖

เด็กชายนิทัศน์ เข็มเพชร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงศศิพิมพ์ พิมพ์โคตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริป
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงสุฟาลักษณ์ ติใหม่
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงมานิดา ไชยพิมพ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงคณิศรา ไชยวัตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงอรไทย มุมทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ไชยพิมพ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงสุภาวดี แสงสืบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ดินดำ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กชายกฤษณะ ชมภูพืน

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายจิรายุส ชมภูพืน

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายณัฐชยา ชมภูพืน

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายธีรทัศน์ ชมภูพืน

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กชายถิรายุวัฒน์ สายเสมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กชายวุฒินันท์ ชมภูพืน

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายธนกร สลับศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กหญิงกชกร สายเสมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๓

เด็กหญิงชนิกานต์ กันยามัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ หาญสาคู
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงธิติรัตน์ สายเสมา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงปยดา ถนอมสงวน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงวิชญาดา ภูพวก
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กหญิงสายนที ชมภูพืน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงอรัญญา บุญมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงอินทิรา อินทรีย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงสุชัญญา ภูมิประพันธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงไปรยา พาชืน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงหทัยภรณ์ ฤทธาพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีหะวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายอิสระ บุญศรัทธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงวรางคณา ฉลาดแย้ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงณัฐพร ฉลาดแย้ม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์รินทร์ยอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงธันนิศา บัวภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงรัชญาธินี บุญเพ็ง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงปุษยา แพงสุพัด
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงพรรณษา สุวรรณโคตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงศิวภรณ์ เสโส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงนลินนิภา มารมย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายภัทรพล พืนผา

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กชายพันธมิตร ทางทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายนภัส ทางทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีหะวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายก้องภพ มูลชารี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กชายนาวี แก้วมณี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายเทวภูมิ จงเทพ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ พืนผา

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กหญิงวิญาพร สลักคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ทุมวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กหญิงวรวลัญช์ สมศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กหญิงสุรัสวดี สิงห์ทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กหญิงภัทรธิดา พันธ์ดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงนริศรา จันต๊ะมูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๑๙
เด็กหญิงเบญญาภาณ์

ยอดสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กหญิงสโรชา หารไชย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายกฤษฎา เมนจันดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๒ เด็กชายราชันย์ดรา คานาล

สำราญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กชายศุภวิทย์ สะอาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กชายศุภทัต ดรุณจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายเทวรัตน์ ทองปว
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายธนพล ศิริป
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ แสงทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชาตา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชมภูพืน

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงจุฑามาศ วัชพืช
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ครุลำภู
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ นันทะสาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงศิริวิมล พิมพ์โคตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงกนกอร ชุมจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงนิธิดา ชาลี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงวอรวรรณ พิมพ์โคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงปริยภัทร ศิริป
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงประชาธิป พงษ์สำราญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทัน บ้านทัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กชายชวัลวิทย์ สนิทพจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ หมืนสุข

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงภัทรธิดา กาดำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงกวิสรา พาชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงวรรณภา ชูชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ พงษ์พา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายทรงวุฒิ สุรวิทย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายวรลิต สารภาพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงกมลชนก มีสิทธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงธณัฐชา จุลมุกสิก
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงอภิชาดา บัวระพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กชายศิรวิชญ์ สาระบิล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กชายนันทภูมิ สู่สุข
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายศตวรรต ศรีหาบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กชายอดิสรณ์ สีส่วน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงกุลธิดา กล่อมเกลียง

้

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงกัณนิการ์ พืนผา

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงจิตรสิณี เพชรจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ สู่สุข
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงนันทนภัส ปยวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงวันฉัตร

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงพรพนา

เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กชายธนภูมิ สู่สุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กชายกฤดาธิการ ภูมิผ่อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กชายสิรภพ เชาว์วิเศษ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กชายสุณัฐชนนท์ ดับนิษ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กชายกิตติพงษ์ เคนโมง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายพีรภัทร บุ้งทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงวรรณภาพร สีส่วน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มีคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงจิระวดี ท่อนคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงสิราวรรณ มะลิช้อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงเรนา เซียะสมาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กชายพีรภัทร พานคำตัน
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กชายอสนี สรรพสาร
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กชายคมกฤษ ธานี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กชายนิพันธ์ ธานี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กชายพีระดนย์ สุวรรณเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กชายกฤษณะ โอบอ้วน
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเนตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงธมลวรรณ จันจิตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงวริศรา ภูขมัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กหญิงชนาภา พานคำตัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กหญิงนิชานันท์ บุญเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงวณิษรา จันทะแจ่ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กชายณัฐภัทร์ พิณนาขิเลย์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ผลาวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กชายปราชญ์ลาภ พรมตาไก้
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายดนัย เจริญเชาว์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงชนิดา ประสานพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวมาตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงพิชญธิดา เชือประทุม

้

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงฐิฎิญาภรณ์ บุญเนตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ เปยมใจ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายวรวุฒิ แสงงาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงอนันตญา หนองเรา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายรัฐพงษ์ สืบพรม
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กชายศุภวัตร ชนะเนตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ชนะเนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายณฐพล ธนดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงกาญจนี วันทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กชายกฤตยชญ์ โสทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงจิรัชยาพร ฆารวิพัฒน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ขันชะลี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ รวมธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายคงศักดิ

์

บุญประจง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายธนภูมิ ทวีวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสสีสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงปวีณา ทองชุม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กชายปยณัฐ พรหมจักร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีขำ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงพัชริดา แสงทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรสุวรรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงพิมพ์อาภา พลสม
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงพัชราภา ห่วงสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงพรวลัย บุญลือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กชายภูตะวัน โสภาพ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายราเมน ชัยรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุญฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงวริศรา บูรณะอุดม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กหญิงวิไลพร ครองยุติ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายวีระยุทธ ภูจีวร
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงสุธาสินี บุรพร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงสรวงสุดา ทองขันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กชายสุรชัย ขันชะลี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงศิริลัดดา ทองพราว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงศลิษา จรบุรมย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงศิริสุดา ภาษี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงศิริวิภา ทองชุม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงศุภัชญา เกตุอุบล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กชายศุภสัณห์ ทวีวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กชายอนุชิต นามคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายอนุชิต บุญลือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายเอกพล บุญลือ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กหญิงอินทิรา วงค์ขุมเงิน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายจิระศักดิ

์

บุญรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายสงกรานต์ เต่าทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กชายสกล วิริยา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กหญิงชลดา ยุทธตระกูล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กชายทศพร โคกโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายกิตติกร จูมลา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงณฐพร เกษียร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงจุรีรัตน์ เจริญเชาว์
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กชายพัชรพล ทุมมี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายภานุพงศ์ คงศิริ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๕

เด็กชายภัทรพล มารมย์ ๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๖

เด็กชายยุทธพงษ์ ศรีเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๗

เด็กชายวิจิตร ผดาศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๘

เด็กชายอลงกรณ์ วุฒิยา
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงกัลญารัตน์ มารมย์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงจันทกานต์ คำภาแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงฐิติวรดา ครองยุติ
๓๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ผดาวัลย์
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงสุนารี อินร่าม
๒๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กชายจักรพงค์ อ้วนเสมอ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๕

นางสาวศักดิ

์

ศรีพรม
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๖

นางสาวภัทธิยา วงค์ละคร
๒๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๗

นางสาวอาริญา ศรีเนตร ๕/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กชายกฤษณชัย วงศ์สิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กชายพิพัฒน์ ทองแม้น
๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กชายลิทธ์พงษ์ ชุมดง
๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงนันทิวา บุญสอง
๓๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงปุณยาพร สมสร
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญทัศน์
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงไอศวริยา มารมย์
๑๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กชายภัทรบดินทร์ แก่นเกษม
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กชายอดิศร บัวไข ๘/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงธมลวรรณ สมบัติ
๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงสุภาวดี ใสแสง
๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กชายศุภฤกษ์ นนทะภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายดลจรส มารมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กชายธนิสร สืบศรี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายณัฐพล สาแก้ว
๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายวีรภัทร จันทร์เทศน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กชายพงศกร บุญพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กชายอดิเทพ ฝอยทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงภัณฑิลา แววศรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญพันธิ

์

๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงไอยวริญท์ โยธาพล
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สาโยธา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายนพรัตน์ ดอกคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญอุ้ม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กชายภานุวัตน์ ทองเกลียว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กชายวรากร ฝอยทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กชายพีระ ดาโสม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กชายเกียรติกุล ภูผาหลวง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๖

นางสาวอรัญญา กากแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กชายภูริภัทร วรรณประภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงสุวีรยา ในทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงนวลศิริ ผ่องใส
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กหญิงพิมพ์พันธ์ คำจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๒

นางสาวรำไพร แก่นสาร
๑๕/๐๖/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๓

นางสาวอำภา นวลวัลย์
๐๘/๐๕/๒๕๓๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กชายสาธร ฑีฆะสุข
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๕

เด็กชายจีระพงษ์ บุญไทย
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กชายธนกิตต์ แสงเดช
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงเขมมิกา ทวยธิสุทธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กชายชินกร ประสวนศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กชายอนุวัฒ พิณทอง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

ฉวีวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายธนัชวิชญ์ พันธ์โชติ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายพรหมรัตน์ ชนะภูมิ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงศุภนิดา บุญบันดาล
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กชายคณาวุฒิ เก้าหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๖๕๔

้
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่
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อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กชายณัฐยศ บุญภิรมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ สืบศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เปรมไทสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงปภัสรา สายโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กชายศรันย์ ศุภกิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กชายอนุวัตร คำยวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กชายโชติกา ใจทน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กชายสงกรานต์ บุญอำนวย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กชายสุดารัตน์ สายวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กชายอภิญญา ยอดพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายอรทัย บุญถูก
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงสุพรรณี บุญภิรมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ ศรีสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงปนัดดา เครือศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงกฤตีกา ฑีฆะสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายธรานนท์ แสงกล้า
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงญาดา สมคะเน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงพรรนิดา วรสุทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงวชิราพร สังกะเพศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงวริศรา จันทร์หอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงศิรดา ลาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงสุนิตา สมคะเน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงญาณิศา แสวงสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายทักดนัย วรสุทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กชายภานุพงศ์ สมคะเน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงกชกร ใจเทียง

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา อุทัยแพน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงเจตสุภา เครือบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงนภัสกร นนท์ศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กหญิงวราภรณ์ บุ้งทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กชายกฤษณะ ปวงสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กชายคมสัน เพียปาก
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กชายจักดุล ปวงสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สายวรรณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กชายเพชรหนึง

่

บัวผัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงนุชลี ภูศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงเสาวนีย์ สุโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กชายศิวะ ปวงสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กชายก้องภพ ศรีแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กชายจตุพร บุญชัย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กชายธันยบูรณ์ พานทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กชายบุญยกร แก่นทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายพรหมสถิตย์ จันทัย
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายอนุชัย จันทร์ทัย
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ สืบเนือง

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา สุวรรณศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงอังคณา บุญกอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กชายจีระชัย บุญชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายศราวุธ พิมพรมมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญไชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายธีรภัทร บุญไชย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทองประมูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กหญิงปนัดดา อุ่นจิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กหญิงวิรุวี บุญอุ้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงกัญยาณี ฉิมงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๐

นางสาวณัฐรดา ครองยุติ
๐๑/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๑

นางสาวชยาภรณ์ การินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๒

นางสาวปยฉัตร เครือแก่นแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงวรรวิษา ธงศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายธนกร พระประเสริฐ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายปยวัฒน์ จันโส
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิวัฒวิทยาวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กชายอนุชา การินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ประกอบแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประทุม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กชายทินภัทร ได้ทุกทาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กชายเจริญชัย อภัยพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายพีรพงศ์ ธงศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายณัฐนนม์ วรสุทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงพัชรี อุ่นจิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กชายสรนันท์ วันทวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองเหลือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงปนัดดา ภูศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงกัลยา คูณเมือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงอัญชลี แก้วดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กชายณัฐนนท์ ประคองกลาง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายอภิวิชญ์ สมนึก
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงนนท์ทิวา ภูศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงสมพร ครอบบัวมาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สายวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บริสุทธิ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กชายวีระวิทย์ คูณเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายทัศนัย พันธุระ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กหญิงสวิตตา เกษาพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงภัทรภร สืบสิงห์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงธนัชชา กลินแก้ว

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงญาดา บุญบรรดาล
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงธนันทา ธรรมคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กหญิงสุปราณี บุญทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กหญิงสิริธร พงษ์ขยัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายวรเชษฐ์ ทับทิมหิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขยันขาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายภาณุพงษ์ นันตะเคน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กชายชัยประมวล สายโสภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายธนพล ช้างสุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กชายพงศกร ฉลวยงาม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายพรประเสริฐ สิงห์สาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กชายสุรชัย พูลเกษม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายเอกภาพ บุญเอือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายอดิศร ลาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กหญิงนฤภร เชือแก้ว

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงสุมาลี บุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กหญิงพิเชษฐ์ บุญมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กหญิงสุนันทา แสงใส
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายเจษฎา โพธิจันทร์

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญบันดาล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายศิริวัฒน์ คูณเมือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายมนตรี ครองยุทธ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กชายมนัสชัย พิมพ์วัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กชายมนัสวิน คุณประชา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

สมหวัง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงกนกอร บุญอำนวย
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี พิจารณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงนิติยา หีบทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงชุติมา พรมลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ คุณสวัสดิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงสุริยา อินเอียม

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงกมลพร ภูบุญอ้วน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงจีรพร เจียระนัย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กชายณัชพล สารพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงดวงหทัย หมู่ใหม่
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กชายธนากร วังศรีแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กชายนพกร ยังยืน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงนิยาพร หัตถวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงปณิตา กิงแก้ว

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงปราณปรียา สิงหไชย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงปริณดา นาพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงปริณดา วังศรีแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายพีรธัช จันดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงภาวิดา บุญมานัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงสุรีย์มาศ พันธ์อินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงเกตนาภรณ์ ก้อนคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กชายเจษฎา ลาสแดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กชายธนากร คำแสนราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กชายนัตฐพงศ์ เพ็ญพักตร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงบุปผาวรรณ มันสัตย์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กชายพงษฺพัฒน์ มูลทา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กชายภูตะวัน บัวลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กชายวรัญพร คำวงษา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กชายกบ พากเพียร
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายคำพอง แสงใบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มัสธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ตาทุวัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายทรงพล ยังกลาง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายนิติพงษ์ พากเพียร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงนุชสรา วรบุตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กหญิงพรรณภษา อินราช
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กชายพีรดลย์ สุราฤทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กชายวราวุฒิ ปองทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กชายอนุชา กลินเกตุ

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กชายเริงฤทธิ

์

ภูทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๗

เด็กหญิงกนกพร บุญล้อม
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กชายคุณวุฒิ แสวงผล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงจีรนันท์ โคตรเมือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงจีรพร สมพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงชลธิชา แสงสุนี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายณัฐวัตร บุญนำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายทรงพล โยธาราช
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กชายทันทะวุฒิ พิมพ์ตา
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายธรรมรัตน์ สุราฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

พลทรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายธีรเดช แก่นลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายนนธวัช เชือชิต

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กชายนิรันดร โยธาราช
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงนำฝน โยธารักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงพรกมล สำพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงพรรนิสา บุษบามินตรา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงพิกุลแก้ว มณเฑียร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงพิสมัย ทองคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กชายภานุวัฒ ศรีบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงรุจิรดา วังชนะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงวรรณนภา บุญล้อม
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงวิภา ศิริมาตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ แก่นไทย
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กชายศึกษา พิมพ์วงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงสรัลพร ขันธิวัตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๒

เด็กชายสราวุฒิ หวนประโคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา แก่นไทย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใต้โพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายสุธิพงศ์ ภูทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กชายอดิชาติ เชือลำ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันภักดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงอรทัย โคตรเมือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงอรสา มัสธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กชายอุทิศ เวทไทยสงค์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย มัสธรรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงไอริน ประทีป
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงไอลัดดา โคชขึง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงกนกพร เทืองสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ศิริมาตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กชายจักรี แก้วมุกดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กชายจินดาวัฒน์ จอมขวัญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงจีระภา นันทรักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กชายทักสิน โคตรเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กชายบดินทร์ มัสสาธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงบัวผัน โคตรเมือง
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กชายบุญชัย พิมพ์วงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงบุษกร แสงเนตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงปทมา เพาวัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๕

เด็กชายพีระยุทธ ภูทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงภัทราวดี ถำหิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๗

เด็กชายวรยุทธ แก่นโสม
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงวิจิตรา แสงเนตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ อารี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายสภาชัย คอระอุด
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงสุมาลี บุญล้อม
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายสุรเดช จันทร์ใส
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายอนิวัฒน์ ไชยวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายอภิลักษ์ แสงสุนี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงอรัญญา ขันทพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กชายไตรภพ คูณภาค
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธจักร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายธนกร เรืองอ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๐

เด็กชายบุญยิง

่

สบธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ หวังสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ เนตรพงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงสายชล คูณมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กชายอัครพนธ์ สายงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กชายเตชิต พันธ์ขาว
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กชายคุณาวุฒิ เดชะคำภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ มีครัว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กหญิงบุณยาพร หิรัญพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กหญิงปาริฉัตร แสงกระจ่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายพีระพล พิมพ์บุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายรัชพล ทองวิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายวรธน บุญชิต
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กชายวีรพงศ์ พรมทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๕

เด็กชายอดิศร วงษ์อินทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงจิราภา ทุไธสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายภูวดล พันธุ์ขาว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ ศรศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายกฤษฎา มุลสาโคตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กหญิงขนิษฐา สลางสิงห์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายจุลจักร พลศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายธรรมนูญ นนท์ประมาณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายธรรมพล เผ่าภูรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายธีรนันท์ สีสุวะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายธีรภัทร หาญสมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กชายนพรัตน์ ศรีศิลป
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงนวนันท์ มุขศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายนันทวัตร์ สารีพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายนิษฐ์ พลสวัสดิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงปณิดา กันหาพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กชายพิเชษฐ์ ทองนิม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กชายพีรภัทร ไตริน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กชายภาณุสิทธิ

์

พิณโย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงยศวดี พลสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กชายยุทธนา พิลาพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กชายวายุ ชนเวียน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กชายวีรภัทร จันทวงษา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กชายศักดา แก้วมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กชายสมาน อินทะนิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กชายจันทร์ธวัช บุญยิม

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมไถ่
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กชายฉัตรชัย มิงมูล

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญยิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงณัฐชยา สุธรรมวิจิตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงทิพาอร บุญเพิม

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๖

เด็กชายธนธร ทองกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชเดิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๘

เด็กหญิงบุศรา ทิพย์สุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๖๙

เด็กหญิงปริมาส พูลสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงปนมนัส นาคสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กชายผาภูมิ งามเชือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงพรนัชชา อุทัยกร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กหญิงมนพัทธ์ ถัวนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงวรรวิษา คงทวี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กชายศุภโชค อ้วนผิว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ ธรรมใจดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กหญิงสุภัสสรา กล้าหาญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กหญิงอรอุมา พันธ์ขาว
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายอลงกรณ์ นามวงศ์ษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กชายอภินันท์ บุญยิม

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๑ เด็กหญิงกรรณวราภรณ์
คำพล

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีสอาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายกุลทรัพย์ บุญเสริม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงณัฐสุดา เพียรภูเขา
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายธนโชติ สิงหไชย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กชายวีระพล นาดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กชายสุทิน ตาแสง
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงอุมากรณ์ พันธิโพธิ

์ ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงเจตสุภา สาริบูรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กชายจิตรกร เฉือยนอก

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กชายณคภัทร์ หงษ์ทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กชายนัฐวัตร พันธิโพธิ

์ ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กชายโกมินทร์ พันธ์โพธื

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ผากากุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงธันย์ชนก เดชคำภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กชายสุทธิชัย แก้วพรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กชายสุริยะ อินทรีย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กชายเจนณรงค์ คุณทน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กชายจิรกฤต มูลมัง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุตรนนท์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชคำภู
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กชายธนกร จันทร์สว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงธนัญชนก ไขว้วงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กชายปยวุฒิ เพ็ชรหมืนไวย์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ สรสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๖

นางสาวม่านแก้ว วอทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กชายศุภกฤต ภูเยียมจิตร

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กชายเจษฏา บุญเทียง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ปองสุด
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงจิราพร สุยังกูล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายจีระพันธ์ เจริญพร

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กชายณัฐวัตร แสวงดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กชายภานุพงศ์ เดชคำภู
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายเจษฎา เกษมราช
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เคียงวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คุณมี
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงนันทิดา วงษ์อินทร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายบำเพ็ญ แก่นคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สร้อยคำ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ พันธ์เจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กชายอนาวิน สุดโต

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันธวัช
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กชายเนติธร แสงกล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กหญิงโยทิการณ์ พันธ์เจริญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงสีดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงญาณิศา จำปานาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายธีระพงษ์ จูมาศ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กชายนราธร ชินทวัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ ผิวเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงรจนา หงษ์อินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ ไชยผา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงอิษริญา ผสมทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงเก็จแก้ว สุภบุตร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงเจตสุดา กุลบุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายเจษฎา อุ่นเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กชายบูรณ์พิภพ วงษ์ขันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กชายรชฏ ศรีคำบาง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายเอกราช บุตรสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ผลดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงสุกฤตา แก้วมะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายสุรัตน์ พรมพิลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงญาณิศา นันทมาตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กชายนวพล ทวีสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กชายจักรพันธ์ มงคล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายญาณกิตติ

์

เดชะคำภู
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

พิมพ์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายธนพล ศรีสง่า
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กชายธนโชติ แก่นสาร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายธัญธร แสวงวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงธันญภรณ์ ทองเหลือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงปนัดดา บินไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงปาณิสา อุทัยคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงปยะธิดา พิลาคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงพัสดาภรณ์ มุกดาหาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายวรชิต บุญยาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กหญิงวริศรา วรพิมพ์รัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงศิริโฉม ฉำมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงสุดธิดา คำมีถา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กชายอรรถพล ทองชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายกฤษดา สะศรีสังข์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงณัฎฑริญา สุเมฆ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายธนกร เดือนใส
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ ฟุงสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญชู
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กชายปริญญา สุธรรมวิจิต
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายปุรชัย ศรีสง่า
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงภัคธีมา คุณการ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงสุกฤตา แดนกาไสย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กชายสุทธินันท์ จันทะวัติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงอัจฉรา ภิบาลวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กชายชาญชัย ใยสูง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๒

นายอนวัช โอสถศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๓

นายกองมณี อุดมแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๔

นายเทิดศักดิ

์

สุดสี
๒๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงชิษณุชา เงาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กชายณัฐนนท์ แฝงกลิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กชายธราลักษณ์ เขจรลาภ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พิมเสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ชัชวาลย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงภาสินี คณะพัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายมฤคินทร์ วงศ์ด้วง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กชายอัษฎายุท วงศ์ด้วง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงเมธาวี โอสถศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงไพลิน พุทธจักร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงนันทิตา นงค์นุช
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา มณีวัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กชายอาณา พูลสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กชายจิรวัฒน์ สัจสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายชยทัต หน่อแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายธีรภัทร ดวงทองสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงนภารัตน์ แสนทวีสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงนำฝน เจริญพงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กชายพิทยุตม์ นารีรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กชายวัชระพล รสเย็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กชายสิทธิชัย เพ็งแจ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงจิรนันท์ คู้รัมย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงนฤมล ทองก้อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กชายรพีภัทร์ อ่อนนาม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กชายสหทัศน์ บุดดีแพง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กหญิงเขมจิรา หน่อแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกัว

่

วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กหญิงฐิติมา พงษ์อนันต์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงณัฐชริกา หมูนสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายธนโชติ ดอกจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงนิดาพร พงษ์ญาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กชายบรรจง ทองรักษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กหญิงปทมพร แสนทวีสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กชายพงศกร แสนทวีสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กหญิงพรรณษา แสนทวีสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี แสนทวีสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายสุรบดินทร์ แสนทวีสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนทวีสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายอนุชาติ แสนทวีสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กชายเตวิทย์ แสนทวีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงกิตติวรรณ แก่นลาภ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กชายวันวิเศษ แพงมี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ ชุมจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กชายนฤเบศร์ ศิริจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงมัลลิกา บินทะสี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงวงศ์ฤทัย แสนทวีสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กชายวีระพงษ์ แสนทวีสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ เหล่านอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ชาติสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายชนาธิป สุนทราวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงทัธณาวาลัย แซ่ซิม

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงทิพพรัตน์ ดาราคำ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ดาราคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงพลอยมุกดา สายชาลี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กชายพัทธนาม พานทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ชะนะภู
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กชายวิทูร แสนพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กชายสรพัศ แสนกูล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงอภิสมัย บุญลำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงชลธิชา โนนอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงชลนิภา โนนอินทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญชิต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กชายนพกร บุญแก่น
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงนภัสสร พรดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายปวิตร สายชาลี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงพรนภัส ศิริบูรณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พละมาตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายพิเชษฐ์ ดาราคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กชายภัทรดนัย ทองสมุทร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กหญิงภาริตา บุปผาสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กชายยุทธนา แสนทวีสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงรัชฎา จันทร์พิรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงวรรณกร พิกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายปฐมพงศ์ พันธ์คำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงเยาวพา ดาราคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายณัฐภัทร เกษแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายธนภัทร จำนงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายเฉลิม สิงห์บัวภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายณัฐกิต จุลดาลัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายดาวสออน จุลดาลัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงนันธิดา แสนทวีสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงนัรภา พิลากุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงนาตาลี สีดาจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงปนัดดา รินลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงปญญาพร ศิริพันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๒ / ๖๕๔
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายปยศักดิ

์

งามวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายพีรพล พงศษาวดาน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กหญิงภัชราวดี บุญแก่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายภัทรพล เฉลิมศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายสุริยะ บุญนำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงสุวพัชร บุญแก่น
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายจีรภัทร กาจิต
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงชลิตา สีดาจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สรรพวงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงปณิดา ขนสุวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๐
เด็กหญิงพลอยประภา

สมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงภคพร บุญเพิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงรัตนาวดี มิงมูล

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงรัตนาวรรณ ยนสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ชมมาก
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงอรินดา แสนทวีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร จันเวียง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กชายพานิชย์ ตะเภาแดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงวสุนันท์ อูตฝาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงวาสนา ขนสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กชายศิวกร บุญแก่น
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กชายสรชัย แสนทวีสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงสุนารี บุญเพิม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงโชติกา กิงแดง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงกานติมา หงษามารถ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กหญิงจิรธิดา สดใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงชนาภา โพธิหล้า

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กหญิงมณฑิตา ผิวคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กหญิงมาลินี หน่อแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ศรีพิมพ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงวรรณวิมนต์ คงตางาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๑

เด็กชายวันชัย เคนสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กชายวิทวัส แสนทวีสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กชายวินทัธ สีเมฆ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงศิรประภา ยนสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายสมบัติ ทองดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงสุชาดา พาเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงสุชานันท์ วงศิกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงอุษา วรรณโคตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงเบญจพร ยลสุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ บุญช่วย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงชญาณี คงดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กชายณภัทร จำปา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กชายธนกร เคนสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงธัญชนก ถนอมทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงธัญญาณี บุญเชือม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงธีรกานต์ จุลดาลัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงธีร์สุดา จุลดาลัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กหญิงนิภาพร บุญหอม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กชายรวีโรจน์ พาเรือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ ยลสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คุณะลือชา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ พงญาติ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กชายสิทธิกร พาพรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงสุพรรณี จำนงค์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงสุวิภรณ์ เสนารัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายอนุชิต จราฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงอภิสวรรค์ วงศ์ทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ กิจไธสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงรักษ์สุคนธ์ ยลสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงวรรณวิษา ทานุกรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงวิภาวี เดชคำภู
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงอารียา แสนทวีสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายทวีชัย คำแสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงนิตยา สักพงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงฝนฤดี คณะศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงวรรณี คงโท

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๗

นายวีระสัณห์ แก้วคำ
๐๖/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๘

นางสาวภัญจน์ณัฏฐ์ ไชยโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กชายกฤตินัย บัวไหล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงจีรนันท์ สีทาป
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๑
เด็กหญิงดนงฑ์ลักษณ์

อินทะโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๒

เด็กชายดนุพล ดอนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๓

เด็กชายตะวัน เต็มจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงธาริณี สัมฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เศวียงวาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงภัทรดา บุญศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๗

เด็กชายภูริพัฒน์ ดึนกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ วรรณศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๓๙

เด็กชายรุ่งเรือง เครือศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงศศิณา จักร์สาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงอารยา ปดภัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงอินทรานี เอิบบุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายอุทัย วระบัณฑิต
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองพิมพ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กชายคณิศร มิงขวัญ

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงณัฐพร บัวทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กชายธีรภัทร บุญมัน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กชายรัฐพล วงษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงวรพรรณ จำรูญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กหญิงวริศรา ดวงเฉลิม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงวิมลสิริ ทิศน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงกิตติญาพร รากวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงกิติยาพร จันทร์คำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กชายคำภา เหนียวพันธ์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงจารุพร วงค์อาจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเลียง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงนันทินีย์ พรชู
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงนันธิดา พันทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กชายปรมัตถ์ ปานทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ บุญบรรลุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กชายพีรภัทร ถิงนอก

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงยุภาพร แสนเสาร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงวรรณภา พระทัยกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงศิรัญญา พุ่มจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๕ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายสันติภาพ แสงหัวร้าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายอนุพงศ์ สุภากรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๗

เด็กหญิงชฎาธาร ถินจำนงค์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กชายนครินทร์ พลเยียม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงพัชรี ทองเติม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ หอมละออ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงวาสนา เขียวขำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กชายวีระพล วงศ์อาจ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงศิริวรรณ กริไส
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงเกศสุดา มิงบุญ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิมพ์เพ็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงณิชานาฎ บัวใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงธติมา บุญอาจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กชายธนพล หงษ์มณี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงปภัสรา สร้อยคำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ วงษ์มาเกษ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงมทนาลัย เกษศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายยศพร คันธศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายวิทยา โสดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายศุภกฤต พิมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงสุภิณญา มูลมัง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายอนันต์ ทังโส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงอุษณีย์ แก้วดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ประถมไชย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายกฤษนัย จรจิต
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กชายจักราวุธ พิทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายจันดี บัวทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ คำเพ็ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กหญิงชไมพร เส้นเกษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายณัฐกานต์ สายสร้อย
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายธนากร พรมลาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายนำพุ พิมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายภัทรพงษ์ พึงพันธ์

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายภาคภูมิ เขียวขำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงศุภิสรา งามศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๖ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงอรทัย วงษ์ใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กชายพรทิพย์ ขันเเก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กชายวารุต บุญปก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กชายเอกราช เงินลำปาง
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พรมเกษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงชลดา สีหาโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงญาตาวี สาระวิทย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๘

เด็กชายธณายุทธ คำพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงธนิฎฐา บู้ทองรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กหญิงธารนรินทร์ มะณีย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กหญิงธิติมา คำสาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายนนทวัฒน์ คำพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงนพมาศ ฉลาดเอือ

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงนันธิดา บุญปก
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กชายนิกรณ์ บุญรักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงประภาพร พัวทอง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงปวริศา คูณทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงผัสพร สมชือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กชายพัลลภ จันทร์สง่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ บุญมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายภูวนาท นาคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ สีเข้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงวรรณภา กำลังงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายวรสิทธิ

์

หงษ์มณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงวริดา บุญลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กชายวัฒนา เรืองแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กชายวิทยา พันธ์สุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กชายวินัย คำประภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายวุฒิชัย บุญอาจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงสุนันธิดา ศิริเทพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ทังโส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงสุภาพร จันทราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ดาวเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กชายอนุชิต บำรุงชือ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงอรญา บุญอาจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงอลิชา สามา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กชายเกรียงไกร บุญรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กชายภาณุพงศ์ กันยามา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงกาญจนา บุญศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายกิตติพันธ์ พันธ์ศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายธงชัย ไชยสำแดง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงพรพิณญา จรจิตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีแจ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายศิวานนท์ อุ่นคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองแจ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กชายกบินทร์ เส้นเกษ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กชายกมลชัย พุ่มจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอนโค
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กชายกิตติคุณ พรเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ดวงประภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หงษ์มณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงญานิกา เส้นเกษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กชายดนุนัย พรเลิศ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กหญิงประกายดาว ดวงคำดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายพยัคฆ์ พันธ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงพลอยชมพู เพ็งเทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงพาทินธิดา กองแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายภูมินทร์ เสนาะวาที
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายศิริวัฒน์ ดูคำธร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงสุภัสสร นนท์ศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๓

เด็กชายอนุพงษ์ ดาสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คำพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงอุมาพร ทองนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายพุทธชาติ พรรณาภพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงวรัญญา เบาะแสะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงกมลพรรณ ทองนาค
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กชายณัฐพล นนท์ศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๘ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายธีรยุทธ สำเภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กชายประวีร์ สมพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงปาริชาติ นาชารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กชายพงศ์บัณฑิต คำงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงพรทิตา ดอนโค
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายภาสวิชญ์ คัตวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงยลยะดา ดอนโค
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงรัชนี วาจาดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงวรรณิสา พันธ์สุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายวัชรพล คัตวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ฝางแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายวิศรุต คำอุด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายวีระยุทธ สินทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลาภเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กชายเฉลิมชัย อุดด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กชายนพรัตน์ ถนอมดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายธนากร ศรีหันต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงภัชนิดา สีชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา หาญชนะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กชายวัฒธนา ทองวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กชายศักดา สายชาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กชายสุจินดา ทองวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ ลาภเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงอัจฉราพร ชุมนวล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ พิมพ์สมาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กชายแสงสุรีย์ คมขำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ โชติรัตน์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายธนศักดิ

์

แก้วกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายนัทกร ดอนโค
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กชายบดิน บุญเพิม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กชายภูวณัฐ หอมทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กชายรัตตะวัน พันธ์เพ็ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงรัตติยากร งามศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๕

เด็กชายศุภวิทย์ สายบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กชายอนุภาพ คำศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กชายอังกูร วงษ์เพ็ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ลอดคำทุย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงปวีณา งามสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญยัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงหัวช้าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๒
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์

มันอำ

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีจันทร์อ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อัตราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กชายธนพัฒน์ ยาเสร็จ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทวี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงนิภาดา ศรีเวียง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายภาคภูมิ เรือนใสแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กชายภูธเนศ วาลมุลตรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงมลธิดา สมพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงวราภรณ์ บัวลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงวัชรา สีจันทร์อ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กชายศตวรรษ ยาเสร็จ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กชายศักรินทร์ นอลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงศิริเนตร ภูมิคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กชายศุภดิตถ์ จันทรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กชายศุภฤกษ์ วงษ์วัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขันตะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี ชาวชีลอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กชายสุรชัย สุวรรณศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงเกวลิน ทานอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กชายเกียรติภูมิ บุญเดช
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายโชคทวี มันคง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงกรรณิดา การศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กชายกำธร จรเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไกรสำโรง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงชิดชนก ศรีแสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๓๙

เด็กชายตะวัน พรมราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ ชูจิตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ผลาเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กชายนราวิชญ์ จันทราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงนิชานัน ศรีคราม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงนิชาภา ถนอมดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๕
เด็กหญิงประกายแก้ว

พรมสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายพัฒนา นนท์ศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กชายพีระบูลย์ สมพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กชายมงคล ผลสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงรัชสุดา จุฬา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ ประเคนลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงรัตติยา คูณทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงพุทธรัตน์ น้อยอิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กชายวิวิธชัย ลาภมาก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงสุจินันท์ นามมหาจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงมาก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจกำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงอรพรรณ บุญตัง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กชายอรรถพร อินธิสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงแพรวา ดวงแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เค้ามูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงนิติกุล ทวีชาติ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงวริศรา คมขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กชายวิศิษฎ์ สุธรรมวิจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันยามา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ยศรุ่งเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงจิราวรรณ แก่นมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจำปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายอภิวัฒน์ คูคำธร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กหญิงกมลชนก บุญมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงปาริชาติ คำมัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ นอลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงวิรากร บัวใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กชายอนุชา ผลแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายเสกสรรค์ แสนสวาท

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๕

นางสาวขวัญจิรา อัตราช
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๖

นางสาวจิราภา นอลา
๒๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายนภัสรพี ใสแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงอาภรณ์ กัญญามา
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขประเสริฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงณัฐสุดา ทำดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงณัฐินันท์ พันจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงทักษพร นำจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กชายนนทวัฒน์ วงค์ประเทศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กชายปณพัฒน์ คงตางาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงปยะธิดา ปญญายิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๖
เด็กชายพรหมประสิทธิ

์

แก้วก่อง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทวี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายรัฐพงศ์ บุญชิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กชายธีระวัฒน์ สุยังกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงญาณิศา สมน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กชายธนากร โคตะถา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงธิญากรณ์ สาโสม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงวรัทยา ลาประดิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กชายวีระพันธ์ วรรณทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงศิริวิภา ม้วนทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงศิริเพ็ญ ต้นโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กชายเตวิทย์ มณีสาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กชายเมธิชัย หนูแดง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กชายพงศพัศ มณีสาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กหญิงรสิตา จันทะโครพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายรุ่งตะวัน สาโสม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงสายธาร สาโสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กชายสิรภัทร ต้นโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงสุนิตศา รักษาสัตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กชายสุวิทย์ สุทธิประภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๗

นายธนพล ภูผิวขำ
๒๖/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๘

นายสรสิทธิ

์

กลินบัว

่

๑๗/๕/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๐๙

นายสุริยนต์ สมภาร
๒/๑๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปะวะบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กชายกมล สีหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิมาตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงกัลยา พิลาสันต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รังไสย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงกาญจนา สังข์ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงกิตติยา สุกะลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กชายชนาธิป ทิพย์แสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กชายชาญณรงค์ นาเวียง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงชาลิษา ดวงมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงญาณิศา ชัยชาญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงดารัตน์ พลรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงธารารัตน์ บุญจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงธิภาดา ดีศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กชายนัฐวุฒิ พลมาตย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายประดิษฐ์ พวงแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงปณฑิตา ไชยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายพงศกร สีใส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กหญิงพัชรธิดา สังข์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงพิสมัย แสงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ โภคทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงภัคจิรา ขันแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงภัคจิรา ชูเชือ

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กชายภาณุพงศ์ อุฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กชายภูวดล ทองเหลือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กชายมนตรา พร้อมสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงมินท์ญาดา มนต์ศิลป

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กชายรัฐภูมิ กานุสนธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กชายวชิรา ปญจนิรัญกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กชายวรานนท์ เทียมไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ อบพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กชายวีรวิทย์ จันทร์ผอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กชายวีสวัสดิ

์

พาแพง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กชายศักดิศิพงศ์

์

สายคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายศิรภัทร จูมลี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงศิริกร วันชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายสิรภัทร มิงเมือง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทินโนรส
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล ทองลึม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงสุธิมา ลำสัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงอลิสา ทับสีรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๑

นางสาวปทมา ลาภสาร
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๒

นายธวัชชัย ลาภสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๓

นางสาววิชาภรณ์ พิมพสุทธิ

์

๑๔/๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๔

นายสุทธิพล พามาดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงชยาภา จิตรจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โชติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กชายณัฐภูมิ โชติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายทัศนัย รูปแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงบุษบา แสงสัน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายปฏิภาณ ผ่องใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายยุทธภูมิ แสงสันต์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีหานาถ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายสันติ ปานเหลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงโยษิตา พร้อมสุข
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เถาทิพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ชาคริเวช
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กชายภารดร พันธุมาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงมาริสา แสงสัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กชายวิชชากร จิตจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กหญิงศศิธร ศรีสุระ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายสิริศักดิ

์

ปดถากุลโย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงสุชารักษ์ โอชา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตลอดไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กชายเมธาวิวัฒน์ นาสิงห์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กชายสุเมธ ทองโสม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยขันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงบุญญาพร บุญเรือง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายศิริราช เทพอาสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กชายชนัดพล เครือคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๔ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงกาญจนา อินทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กชายทิวา บุญสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ แท่งทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กชายบัณฑิต ไกยเกษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทังทอง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงลักษิกา ลุสำเร็จ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายไตรรัตน์ สุภนิกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายจักรกรี จิตรจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายสันติ ปอมหิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงกชกร งามเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงกนกอร ยิมเนียม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวใหญ่
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงจันทร์ฉาย เหล่าสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงจิรติกานต์ อรรคบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สมอทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายชลิต สายมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงญารินดา คำรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กชายฐิติกร ทองไทย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยุวะวาสน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กชายดนุสรณ์ ชัยบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กชายทศพล สายสี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กชายบุญสนอง กนกหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ มังสีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงสุภาสิณี มะระโซ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายสุรยุทธ ราชเวช
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงสใบทอง สาโสม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมนอก

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ขจรกลิน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงเกศกนก คำสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กชายเจษฎา จันทร์หอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ มุกดาหาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา คูณมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วเคนมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงทิโนทัย โรมพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กชายธนากร บัวใหญ่
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๕ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงนพรัตน์ อินโสม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงนุชจิตรา แก้วสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงบุษรา สมคะเณย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงประภาศิริ วิลาพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงปยฉัตร สืบซุย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงพวงเพชร โกทู
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงพัชราภา บุญธรรมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา คำรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กชายรพีภัทร รูปงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กชายฤทธิชัย จันทเขต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงวันวิสา สิงห์สังถำ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงวิภาดา สุตพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงศรีประภา พันบุปผา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงศศิธร รุสำเร็จ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายศิรวุธ ผาหยาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงสรนันท์ บุญสะอาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กชายสหภาพ บัวใหญ่
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กชายสหภาพ พันบุปผา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กชายสิทธิวัฒน์ ผ่องศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีรักษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา บาลแย้ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงเกษกนก สุระเทพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๗

นางวิไลวรรณ ศรีกุล
๒๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายกิตตินันท์ สายสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายธวัชชัย คำภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กชายธีรพงษ์ ละนิโส
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กชายธีรวิทย์ นามจำปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กชายประสิทธิชัย พรชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงพิมสุดา ภูบุตตะ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กชายวีรภาพ สาลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กชายศักดิพล

์

โคตะบิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงศิรประภา ลารัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ธาตุไชย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรือทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายกิตติณัฐ สุทธิแพทย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวชกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สังข์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงดวงพร ชาวนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กชายธวัชชัย สังวาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงพรนิภา งามศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงพลอยชมพู กันทะวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กชายวรชิต เสาร์คำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงศุภิสรา วงละคร
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงบัวตอง จันดากุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๒

นางสาววิชุดา ขันวิชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๓

นางสาวรัตนาพร ขันวิชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๔

นางสาวพรชิตา รอบโลก
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๕

นางสาวพัชรี โมคทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๖

นางสาวฤทัยวรรณ ทุมาสิงห์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๗

นางสาวพนิดา พิลาแสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๘

นางสาวนำฝน หวังดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๖๙

นางสาวอริสา พิมพ์ภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๐

นางสาวสุพัตรา อนุดำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๑

นางสาวอาริยา วรรณสิทธิ

์

๒๑/๑๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๒

นางสาวกิงกาญจน์

่

หงษ์เหิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๓

นางสาวลิตตรา จิตจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงจิรติกานต์ สุขเกษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญพร้อม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กชายฐิติวุฒิ สำโรง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ยอยเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กหญิงศิริวิมล อระดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กหญิงอลิษา เนียงภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กหญิงอาภัสรา รอดคำทุย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงอารีย์ พิมพ์ไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กชายเจ้าพระยา สุวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงแขนภา อนุพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์พวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๗ / ๖๕๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงกนกอร เนินบก
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายกิตติทัศน์ ผิวคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันอาสา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กชายคำมี ส่งเสริม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงจตุพร จิตอิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กชายจิรพันธ์ ปาทะวิง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กชายชนกานต์ ศิริบูรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กชายณัฐพล เหลากลม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กชายดนุพร เขตบุญพร้อม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายธนากร หาคำบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กชายธนากร โฮมจูมจัง
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กชายนพฤทธิ

์

เนือทอง

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กชายนิรุช หงษ์ทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ฉลาดลำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงปยะพร กัญญาสาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงปยาอร คุณปอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงภณิดา หอมจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กชายภาณุเดช ฟงฮาด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๓

เด็กหญิงมาลัยพร พรไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงวรวรรณ วันวาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ฉิมภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กชายสุภัทร สายสัน

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กชายอมรชัย สุวรรณภาพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงอลิสา จรรยากรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

การะเกษ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กชายเจษฎา การะเกษ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงเมธาวี สว่างศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กชายกิติกร เสริมแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงจินดามณี คชพรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงจิรนันท์ แก่นสาร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สาระภัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายฉัตรชัย บุญยะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กชายณัฐวัตร แก้วพิลา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กชายธาดา สายพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กชายธีรวัฒน์ ผุยพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงนันทิดา ฟงฮาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กชายนิวัฒน์ สิทธิจินดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงปนัชดา จิตรประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กชายพีรพันธ์ ผิวคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุดมผุย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ แสวงเงิน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กหญิงมณีวรรณ กลอบแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายวรพจน์ เจือจาน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงวิภาดา สีผาด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กชายวีรพงศ์ อุดมผุย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๐

เด็กชายวีระพงษ์ วงศ์คำสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กชายศิริราช พรมทา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดาภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงสุนิสา ทองสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภูษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ ปญจวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงเกวลิน โฮมจูมจัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๗

เด็กชายเจษฎา คำทวี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๘

เด็กชายเฉลิมพัฒน์ แก่นสาร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๓๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ธานี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๐

เด็กหญิงโสภิตา บุญมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๑

เด็กชายนนทนันท์ สาธุจรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๓

เด็กหญิงพุ่มเพชร คำภาชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๔

เด็กชายมีชัย สาระภัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๕

เด็กหญิงสุภาวิณี โสดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงสไบทิพย์ คำเสมอ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๗

เด็กหญิงเกดสุดา เกือกูล

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๘

เด็กชายเจตษดา วนาพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๔๙

เด็กชายเทวา การะเกษ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายปริวัฒน์ ปานทะสุต
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงอรอนงค์ กนกหงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงปนัดดา ศรีหาผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วรพุฒ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กหญิงกัลยา นิลโอโล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายจักรกฤช พลรงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงธัญกร อัญโย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กชายพิทักษ์ชน จันทพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายวิทยา จันทร์เพ็ญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เทพาลุน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กหญิงสุชานันท์ วันทาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์เพ็ญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงสุพร ใจภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงนาตาลี คันที
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงพิชชากร บุญเกตุ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงสุรภา ศรีธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงอุมาพร วันทาดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ กัญญาชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงจินตนา ค่อยชัยภูมิ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงณัฐริกา สมนึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงธิดาเทพ โสสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงพัชราภา ธานะไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กชายวิษณุพงษ์ กะวันทา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงศิรดา พาพะหม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงอภิญญา อัญโย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายณรงค์ กอแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายตะวันฉาย ทาจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงนภาลัย ศรีกัญญา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงศุจินันท์ นามเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กชายสิทธิโชค สูงสุด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กชายอัครพล อาบเงิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงเกษร หลักคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงเกษรินทร์ ภูมิภาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงขวัญศรี เกือสุข

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายวุฒิชัย ศักดิแสง

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา มีทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงโสฐิดา แก้วสิงห์โต
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กชายชยากร เอกศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญมาทน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงนลินนิภา เดชแสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กชายบารมี สิงห์คูณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กหญิงพิมพ์สุภา ศรีดางาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กหญิงลลิตภัทร วงคำสิงห์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กชายสรายุทธ ชัยทองดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กชายอนุภาพ บุญโสภา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงอภิชญา จันระคน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

แก้วสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กชายเทวัญ กัญญาพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กชายเสกสรร เทียงจิตร

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กชายเสกสรรค์ โชติเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงกมลวรรณ นามสีหาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงณัฐพร โสภาพิษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงธนัชญา บุญโสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงธีรนาฏ คู่แก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

พาสว่าง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงนฤมล ไชยหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงนันธิญา ศรีดาเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กชายบรรณวิชญ์ ภูริวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กชายรัชพล พลูเกษม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

วงทองนิล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กชายวรเทพ ศรีใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขุนเภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กหญิงพัณณิตา พละบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๕

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญโสภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายชนธร ศรีมาลัย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงณฐิกา ทองวิเศษ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายนวพล แก้วสีใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กหญิงพรพรรณ วรรณประภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงรัชติยากร ชานิตย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงรัตนา ลาภูธร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายลัทธพล ดวงจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายอนุพงษ์ บุญโสภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กชายอรรถพล จันทะศิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๑ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ พิลาศาสตร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา พูลเพิม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กชายเมฆา นัยแพทย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๘

นายสังวร วงศ์สุวรรณ
๑๙/๙/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๒๙

นางกรรณิการ์ แก่นการ
๑๕/๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๐

นางสาวจำปา บุญวงศ์
๖/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายกฤษดา ใจพบ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กชายจักษ์กรี สายเนตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงณัฐริดา ไพกะเพศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงนันทพร วงศสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงรจนา หอมหวล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงวิจิตตรา รักวิจิตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กหญิงสุภาพร รูปอ้วน
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๘

เด็กหญิงอริสรา หล้าโคตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กหญิงจารุวรรณ มาหา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กหญิงจุฑามาศ อ่อนวรรณะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิเดช คูณมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กชายธนพล วงศ์สุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กชายนิติวัฒน์ กาหลง
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงปยะดา พละกาล
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขเลิม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายวรายุทธ ชราศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สิมสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กชายศตวรรษ มรดก
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงสุดาภรณ์ บุญโสภา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายอัศนี นามวงค์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายถาวร พิมหล่อ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงธัญธิชา ยาตรา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กชายพงศธร มรรโล
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กชายวิรพงศ์ แก้วก่อง
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

จันทร์ประไพ
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กชายอดิศร ทิมาทาน
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิตอินทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงชนันภรณ์ พาพะหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กชายชัยชนะ หงษ์จันทา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กชายชัยวียราช ประถมเสาร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กชายตะวัน ศรีทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กชายนภสินธุ์ เอกศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กชายนภัทรกร บุญมานัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงปพิชญา แก้วมุก
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงประภาภรณ์ เวียงคำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

โยยรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๗

เด็กชายพิเชฐ ได้ทุกทาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงรัตนกร สิงห์แจ่ม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายวายุ ศิริวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายสิทธิกร พรมมาโฮม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงสุวิมล จันทะปะชู
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๒

เด็กชายกฤษณะ พาวัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๓

เด็กชายชนพล บุญสูง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงดาริกา สีทาราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กชายถิรวัฒน์ อ่อนจันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ นวลจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายธนากร พรมสี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กชายนันทกร พาวัง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงนันทนา เวชสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงปฐมพร ทองสลับ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ โสมาพิมพ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงศศิธร นวลจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กชายสันธิพร นาคเสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงสายฝน วรพุฒ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงสุพัตตรา มวลพรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๖

เด็กชายอนันตชัย ธุสาวัน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงอภิญญา สากุลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงอภิญญา สีทาราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายอภินันท์ ประถมเสาร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงกัลยากร ผิวนอก
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๑
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์

วระพุฒ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กชายคมกริช พรมมาลุน
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กชายฉัตรชัย วรพุฒ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ แก้วมุก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กชายธีรเดช โสมาพิมพ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ พาพะหม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กหญิงพัชรพร แก้วคำกอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายพิพัฒนชัย ศรีสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายพิเชษฐ์ ทองรส
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายฤทธิชัย ทองศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ นวลจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงวิจิตรา รอดคำทุย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงวิภาวดี บัวสบาน
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กชายสมควร นวลจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงสุทธิดา สมนึก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กชายอนุภาพ ภูพวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายอภินันท์ ต้นงอ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงอรทัย พาวัง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กชายอัฐพล พาวัง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงอารยา พาวัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กชายกฤษณะ แสงกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ ดาลุน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โนรินทอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงกิมนภัทร เกตุรักษา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีใส
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พะลัน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูทำนอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงดาริกา วงเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายธีรภัทร คำภาชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กชายนนทกานต์ ชมชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กชายนวพล มังคะการ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กชายนเรนทร เม้าลาศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์ละคร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงลดามณี อุดม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงวรรณดี วังสาลุน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๖
เด็กหญิงวิหารย์ทรัพย์

ก้อนพงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงศมล พิมพ์ชัย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กชายอัศราวุธ วงษ์สะทุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงเกศรินญา ถานา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๔ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ไกรศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกษรักษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กหญิงกรรติมา บาตสุวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายกฤษฏี วังสาลุน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายกฤษณะ เกตุรักษา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายจักรกรินทร์ แจ้งสว่างนภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ โสสว่าง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงชมพูนุช บาตสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงชลลัดดา วงษาทุม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายธนทรัพย์ เกตุรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กชายธีรพล พิมพ์ชัย
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมด้วง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงปริชาติ บุญใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ชาติดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงยุภาวรรณ สุขเสิม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายวิศนุ นวลงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงสุชาดา กาโยธา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงสุพัตตรา ประอางค์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงอภิศมัย บาทสุวรรณ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กชายอรรถพล บุญมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กชายอาทิตย์ ปุริวัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กชายเอกณรงค์ จำปาเณร
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงกุลธิดา ปริโยทัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ โมรานิล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กชายชนะชัย บุตสีนนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

หยุ้มหาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๖

เด็กชายนนทพัทธ์ โมพา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กชายนฤมิตร พันธ์วงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงนิภาพร คัสดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงนีรชา คำนาโฮม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กหญิงปนัดดา กำเกียง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กชายปยะมินทร์ ปองศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงปนอนงค์ ปุริวัน
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงพนิดา เกตุรักษา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงพรทิพย์ บาตสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงพัทรพิมล ศรีปตเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กชายระพีพัฒน์ อุดม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กหญิงรัชนีกร ปุริวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๘
เด็กชายฤทธิฒิรงค์ชัย

์

สายสุพรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กชายวรเดช คำไหล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปุริวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายวายุ แก่นลาภ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงสิริลักษ์ จันทร์แสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงสิเรียม พูลสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กชายสุธาสิน ธรรมศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กชายอดิศร อุตปา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กชายอติชาติ บุญมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กชายอนุวัติ

์

ธานี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงอริยา ถาริวร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กชายเกษฎา คำไหล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กชายเจษฎา วิริวรรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงเพ็ญประภา วงษ์สะทุม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กชายกิตติธัช สร้อยผาบ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กชายชุมแพ ทองไสล
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายธนานพ ภูจีวร
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กชายปณณวิชญ์ อนันต์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงพรทิพย์ เมษาดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พันธ์วงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายยงยุทธ ศาลาแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ชัยเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กหญิงอรณิชา สะดา
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กหญิงเกวลิน ทองสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กหญิงณัฐวรา พิมษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงธนวรรณ วันริโก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายธีรภัทร มาตบุญโท
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายฤทธิชัย แสนลา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรมด้วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๗
เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์

จันทร์แสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันลาพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กชายนันทวัฒน์ บุญเรืองศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงนิมนวล

่

ทองรส
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงพัชรา เกษรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงวิไลพร คำวงศ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงณัฐทิตา ระวิชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงนันทวรรณ วรรณกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กชายปยะราช ศรีบุญมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงวิรัญชา พามาดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงสิรินา ขอนแก่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กชายอนุวรรตน์ เจริญทัศน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงอรกัญญา มันคง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๐

เด็กชายเพทาย ทยานสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงกชกร จำปาเณร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงกัญญาภัทร จำปาเณร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงกานต์รวี ธงหิมะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงณัฐชา กุศลพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กชายณัฐยศ คำสระแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กชายตรินณะกฤษ แสงสว่าง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงธัญรดา ภารการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายใน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กชายนนทชัย ดวดสูงเนิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๐

เด็กชายนนทพัทธ์ ตรีสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงนภาพร บุญกอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงนิรมล เกิดโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กชายปณิธาน เขือดประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กหญิงปริชญา สายแก้วราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กหญิงพรประภา บุญกอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงลลิตา ศรชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กชายวชิระ คำภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กชายวัชรพล พรมดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายวัชรวิชญ์ เจริญจิต
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายศุภกฤต แซ่เฮง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงสุมิตรา วงค์ตะลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กหญิงธนาภรณ์ อุทัยมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าฮ้อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงพวงเพชร เดชะคำภู
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กชายพัชรพล ขวัญโต
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงสวรส บุญสนอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงเขมจิรา บุสภาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงกวินทิพย์ วงษาทุม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กหญิงกัลทิมา ลาประวัติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กชายกิตธนากร ปาทะหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กชายณัฐพล บรรดาศักดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายณัฐพล วรรณวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กชายธนากร เตชะ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงธาวินี วันคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กชายธีรภัทร โสมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงนำฝน อารมณ์
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงบวรรัตน์ โสภากุน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กชายพงษกร อนุพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายยศกร ทัดศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายวงศธร อินทรัพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรดก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์ใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กชายอนุพงค์ สาธุวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงอภิญญา สุตันตังใจ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กชายเอกยุทธ มีคำนิตย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กชายชินกร ผ่านสุรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงนันทิชา ประดับวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กชายบุญยู้ ฐิตสาร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๕๙

เด็กชายพรชัยชนะ ขำรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กชายพัฒนกร มาลีสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๑

เด็กชายพิชัยยุทธ อารีย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กชายภาคินัย จันทร์ประไพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

โสมาพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงอมราวดี จันกระจ่าง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายกฤษฎา โสมาพิมพ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ประทุมเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงจีรนันท์ เกตุศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายชัยนันท์ โชติสนธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กชายณัฐพล ชิณโคตรพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กชายธีรชาติ อ่อนวรรณะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กชายนนธกานต์ ธิมาทาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กชายนพพร พึงสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๓
เด็กหญิงพลอยศิลาพร

สมคะเณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กชายรักษา ดวงแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กชายวัชรพล มณีวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กชายวุฒิธวัช บัวบาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงอธิติยา พิมพ์พันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงอาภัสรา สุขสำราญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กชายอุเทน ประทุมเลิศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงกำไล เทพภักดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายชัยภูมิน ผ่านสุรักษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายณรงค์ดิษย์ มะลิจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ดวงดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงณัฐมน จันทร์ประไพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กหญิงพรธิตา นามเจริญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายพัสพล พ้นโศรก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงยุราภรณ์ เทพภักดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงวิยะดา ทดสันเทียะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงสุจิตรา จรลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงสุวรรณี ทองเปลว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายเจษฎากร ทองลือ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายไกรศิริ บัวจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ มนเทียน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กชายธนากร รีรักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กชายทัศน์พล ทมตะขบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงประภาภรณ์ ชารี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กหญิงภัทรสดา ช่วยพิมาย
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายภูริภัทร โพธิแดง

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายชัยรัตน์ ไผ่แก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๐

เด็กชายณัฐพล ทองสิงห์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงดุษธิดาพร มนเทียน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงพิราวรรณ กุระโท
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กชายภูวดล พงษ์สถิตย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงมานิตา ศรีแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงลลิดา ช่วยพิมาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กชายวชิรธาร บุญยบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงอมิตา บัวผึง

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ สุโคตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยงยืน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงกานติยา สมวัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กชายคุณากร พงษ์สระพัง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายจรรยาภรณ์ สายคูณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันปลิว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงจิราพร พรไทย
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กชายชลธาร ลีลา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงทิฆัมพร ลามาตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กชายธนดล นันทะศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายธวัชชัย พิมพาศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงนฤมล ประดับจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงนฤมล เกาะแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงนิติยาภรณ์ พุ่มแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงปาณิตา จันทร์เวียง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กชายพงศกร บุญชิต
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงพรไพลิน พรมวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายพิพัฒน์ คูณคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายพีระพล วันดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญนก

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กชายมงคล สินทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงรจรินทร์ ไชยงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กชายรพีภัทร บำเพ็ญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงรัศมีโชติ แสงเทศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา โชคบัณฑิต
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายฤทธิเดช ศรีหงษา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กชายวิทย์สุวัฒน์ สุระเสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

มุ่งสิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงศศิพร ไชยเลิศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีสมุทร
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายศิริชัย สายทวี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงศิรินภา ผลพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายศิริภูมิ พรมเย็น
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กชายศิริราช คารมหวาน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กชายศุภชัย บุญยืด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กชายศุภชัย ภาพสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงสกุลตลา มหามาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงสร้อยระย้า ใกล้ชิด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กชายสหรัฐ ก้อนฤทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กชายสัชฌกร ทุมมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงสุนิสา แสนทวีสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กชายสุรชัย สีเนตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ตาดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กชายอนุพงศ์ บุญเติม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ถินขาม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กชายอรรควิช ขันคูณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงอัจฉริยา จันทร์แจ้ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ ปสนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายเจษฎา พงษ์สถิตย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายเจษฎาพร ทองวร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา มหานิล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงเบญญาภา ยืนยิง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงกรชนก ทองแจ่ม
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงกฤติกา วงศ์ใหญ่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๓

นางสาวกฤติมา วงศ์ใหญ่
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงกฤษณา แสนทวีสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย สืบวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กหญิงจรินทร์ธร หัวคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กชายจักรภพ บุตรสีพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายชนะภัย พุกสาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กหญิงชนากานต์ มิงขวัญ

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายชิษณุพันธ์ ไชยเดช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงฐิติมา รัตนเพชร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงณัชวดี พลเขตต์
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กชายณัฐดนัย ศรีสมุทร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ แย้มขยาย
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สามแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กชายทรงกต ผาอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กชายทศพล แววศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ชมภูประเภท
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กชายธีรภัทร มูลเพ็ญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กชายนพพร พงษ์รัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงนริศรา ศรียา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กชายนวพล แสนหาญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงนัชชิญานัญ สาโสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงนัทชา งามสนิท
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ผลพยุง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงปพิชญา พรหมเหลา ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กชายปรัชญา บุญใหญ่
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงปวีณา บุญเจือ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงปญญานุช นุปะทุม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงปญนพร บุญชิต
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงปาริชาติ มีราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายพงศกร รักษ์กระโทก
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กชายพฤฒิชัย โอสถ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายพสิษฐ์ ชูสงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กชายพัทธนันท์ โพธิกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กหญิงพิมลดา ไมลาศรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงพิมลพัฒน์ ตะดุมพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กชายภูวดล บุดดา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายภูเบศ พรชัย
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ เทียงตรง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กหญิงมณฑิตา เรือนแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ จันทคู่
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายวชิระ นามแสงกาง
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงวรรณภา แก่นธาตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงวลิศรา แสนทวีสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงวันนิสา พลสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงสิริธัญญา เวชกามา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กชายสรวิชญ์ ติบแก้ว

๊

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๐๙
เด็กหญิงสร้อยสวรรค์ แสงเพ็ชร

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กชายสุริยา ศรีบุญเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงหัสรินธ์ สำโรงแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายอดิศร สายงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กชายอดิศร แนบชิด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงอภิญญา พึงพักตร์

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กชายอัครพล จันทวี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กชายอายุทธ สว่างแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายเจษฎา บุญชิต
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กชายเจษฎาพร ธรรมพิทักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา นุริตะมนต์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงศ์วรรณ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สัมพันธ์พงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงกลินจันทร์

่

บุญยืด
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลัดดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงกิงดาว

่

พันเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงขนิษฐา ธาตุชัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กชายจักรี วดีศิริศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงจิรานันท์ ยืนยาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ชาภักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงศ์ประสาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ แสงเนตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายธนากร แสงสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กชายธนายุทธ ครังพิบูล

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายธีรพัฒน์ พรมเย็น
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ผ่องแผ้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงนลินทิพย์ สูงขาว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายนิธิกร กลยนีย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กหญิงบุษบาบัณ บุญมาศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายพงศภัค สวัสดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กชายพงศ์ภพ ถินขาม

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กชายพบบุญ อรรคบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงพีรพรรณ สายคูณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กชายภูตะวัน ชมอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กชายยุทธพิชัย ประดับจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายวงศธร จุฬานัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กชายวาคิม ยืนยิง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงวิภาดา อ่อนขันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงศริญญา พัวระยะ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงศรินญา หัวคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงศศิธร ทรารม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงศิรภัสสร ศรียา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กชายสมปอง เจริญเวช
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญสนิท
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงสุธิตา สว่างแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงสุนันทา แสงสกุล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กชายอดิสรณ์ นำคำเขียว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ ดวงศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงอริสา บุญยัง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กชายอาทิตย์ แก่นจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงอาภาพร สายทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มุ่งสิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กชายเมธีพิพัฒน์ แก้วภักดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายเอนก อุตตระ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กชายกิตติพงศ์ วงศ์ษาเคน
๒๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พลรักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงจีรวรรณ สรรศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กชายจีรวิทย์ สัตยากุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงจีราภา ทาโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงณภัทร แดงศิริ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงณัชริดา ยอพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กชายณัฐดนัย ยืนยาว
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แววศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายทิวากร บุญบัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กชายธนกร พรมวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กชายธนดล ผ่องแผ้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กชายธนพนธ์ ถูระโคตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงธันวรัตน์ เพิมอำนาจ

่

๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กชายนภาลัย โพธิสน

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงนัฐธินันท์ สายแวว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายนัฐพงษ์ พรมกสิกร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กชายนันตชัย สวัสดิพงษ์

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงนิภาพร ชุมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กชายปฏิภาน แสนโสม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กชายปภินวิทย์ วิชาเดช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กชายพิชุตม์ สวัสดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงภัทราพร พงค์นาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กชายภานุพงศ์ พันธ์ศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กชายภีรวัตร สามแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงมัณฑณา ปริหา
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงยลลดา ศิริบุตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงวรรณภา วิชาหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กชายวัชรพล สิงห์ซอม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงวิภาดา จันทะริด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พลมาตย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กชายวิวรรธน์ มณีรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กชายศราวุฒิ สีทาป
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พุ่มพฤกษา ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กชายศิวะกร บุญรักษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กชายสมใจ จันทร์ทป
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงสาวิตรี เหนียวพันธ์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กชายสิงหา คำห่อ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กชายสิทธิกร ไววิชา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายสิทธิพล มณีสาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กชายสุธิศักดิ

์

สายจำปา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๔

เด็กชายสุพัฒน์ วัธนวิชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงสุภาดา ศรีสวัสดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๖

เด็กชายอธิเทพ วงศ์วรรณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงอริสา แก่นจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงอัญชลี คงศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กชายอาคม ธรรมเจริญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กชายอาคม เอียมศรี

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กชายเจษฎา สุขโสม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กชายเฉลิมเกียรติ สว่างช่วง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงเมธิณี ภูศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายเสกศักดิ

์

แดงทน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กชายเอกนรินทร์ ทองพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงจินตนา กากแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กชายจิรกิตติ

์

สุโพธิ

์

๙่/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กชายณพัฒน์ สันตะ
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กชายนนทวัฒน์ พิมพาศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายพลวัฒน์ บุญสรณะ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายภควัต จันทร์แจ้ง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายวสันต์ ต้นจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กชายสหรัฐ ไพรินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงสุชาดา แสนทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงอนัญญา ศิริสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงอัมพร โนนจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายอุดม ทองพู
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กชายอุทัย จิตรแสวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กหญิงกรรณิกา ศิริเกิด
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กชายจิราวัฒน์ เหล่าสวัสดิ

์

๖/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กชายธนพล กาละสี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์พันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กชายนนทนันท์ มุ่งสิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายปฏฐวิธร เขือนคำแสน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายภีมวัจน์ ทองคู่
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงวริศรา นามธรรม
๑๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กชายสุระศักดิ

์

สมสวย
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กหญิงกมลวรรณ จันดารัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์สว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงสิริวากร อนุลุน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงปวีนา จำปาเต็ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กชายชนะ เนตรพรหม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ชาบุญเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กชายอภิวัฒน์ แขงสัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กชายจิรัฎฐากรณ์ จุลทัศน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กชายธนกฤต อินลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงปริญญา แก้วอาษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงภัควดี แก่นลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงมายร์ เหงียน ทิ เฮือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กชายศิรบดินทร์ คำมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายศุภกฤต ประทินรัมย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายสราวุฒิ ว่องไว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วรักษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงสุภิญญา ยอดคำมี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กชายสุเมธี บุญสละ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แก่นจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กชายจิรภัทร แสงนวล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายทินกร วงษ์อินตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงนฤมล แดงสะอาด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เชือนิน

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กชายประสพศักดิ

์

แก้วพวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงปุณยาพร มากาโร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กหญิงภัทรินทร์ ยอดคำมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายสงวนศักดิ

์

ประอางค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงอนัญญา แก้วสง่า
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กชายอนันตทรัพย์ ปรัสพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงอรวรรณ เผือคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กชายอิทธิพล บุญมาทน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญมานัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กชายเมฆ อำพรศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงจิรัชญา ทองแสง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เสนคำสอน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงชลทิชา คำมีภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงณัฐชยา ธิกระกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กหญิงนันทฉัตร แก้วรักษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๗
เด็กหญิงปรีมประพาภร

อุโคตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงปรียาฉัตร บุญพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายปารวุฒิ ราชวันดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงมาริษา แก้วรักษา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงอริศรา พรมเลด
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายโกมินทร์ ชำนาญไพร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายกฤษณะ บัวหลาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงจริชยา สารกอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงณิชกานต์ อังคะ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กชายทศพร แสงรุ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กชายทศภูมิ สีลาที
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กชายทินภัทร แก่นลา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายธนศักดิ

์

สังฆพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กชายธวัชชัย แก่นมาลี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงนิจจารีย์ พันธ์ใย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายประตินันท์ สุรธรรมจรรยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กชายพชรพงษ์ ทองคำผุย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงพิมพ์พิมล คงคำลี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

รักผลดี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กชายอดิศร ลดาพัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กชายอิทธิพล โชติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กชายกฤษกร เดชหนู
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กชายณัฐพงค์ ทองรส
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กชายทันญากร คงสัตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กชายนฤทธิ

์

มุจรินทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศุภสร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ ทองจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กชายเกียรติภูมิ ภูเขียว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงกนกกร พรมราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา แสงเพชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายธีรพงษ์ วงคำษา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายปยะ เลขสันต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงพิมญาดา พิมพ์ดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๑

เด็กหญิงสันต์ฤทัย นามวงค์ศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๒

เด็กหญิงสันต์หทัย นามวงค์ศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๓

เด็กชายอาทิตชัย สืบศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๔

เด็กชายธีรภัทร ศิริรักษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กชายกตัญู แสวงวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายกิตติกร อนุพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงชนาภา กันหารินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายเรวัตร ปาชิโร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กชายกฤษฏา คำศรีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองพระธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กชายกิตติชัย บัวงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา บุญช่วย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กชายคฑาวุฒิ การะบัตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กหญิงจันทิมา ทำมาทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ ขรพัฒร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กชายชนะชัย กลินจันทร์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีโกศล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ไชยพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กชายณัฐพล กาทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงทิพย์ธาดา ราชโคตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เหล่าสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กชายธีรวัฒน์ สิมพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ บุญหมัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กชายนพพร มีศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงนรินทร์ดา กันหารินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ วิภาหะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงนำฝน ปราบชมภู
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงปนัฐดา สุนันทา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงปนัดดา แก้วคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กหญิงปภัสรา บุญเททิม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงปาริตา คำสอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงพีรพัฒน์ มันหมาย

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ศิลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงวรรณวิภา บุญเททิม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงวริศรา นิลคำแผง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงศดานันท์ วิริวรรณ์
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงศรัณญา แสงแดง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงศรุตา กุลเมืองโดน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงสุจิตตรา ภามาเนตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กชายสุนทร แก้วพงษ์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยบัวรินทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กชายอนิเลกสาน แสวงวงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงอภัสรา สุนันทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายเจษฎาพร ผาสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กหญิงเทพี นามลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กหญิงเอมอภัสรา ศิรินู
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กชายแสงสุริยา พรมกอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายคมสันต์ พลเจริญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายจักรี รักโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายชวลิต สุรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายชินวัตร ศรีทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กชายนวภล โมคทิพย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงพิชญาวี คะมาปะเต
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายพิเชษฐช้ย จำปาสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายภัทรจาริน ชะนาเทศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายวันดี จันพวง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงวิกันยา คุลีพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กชายวิรัตน์ แก้ววงศ์สา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายศราวุธ สะเทือนรัมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงยง

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายธนา บุญอาสา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กชายปริญญา ศรีโกศล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กชายพนมไพร บุญอาสา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กชายภัครพงษ์ ระนิโส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายศุภณัฐ สุริราช
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กชายเจษฎา เสนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา สีแป
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงจิราพร พลศักดิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงชลธิชา มะโนชาติ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กชายธนารัตน์ กันหารินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงนัทราวดี แสวงผล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงนันท์สินี บรรโล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายบัณฑิต คำศรีสุข
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๕
เด็กหญิงประดุจเดือน

เสนา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงปลายฝน ขุนใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงปาณิตา พามาดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงวรรณศา เสตรา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กชายสรศักดิ

์

บุญหว่าน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงสุวรรณี ศรีธัญรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์สระน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงกันยา ตะนะโส
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงกายจนา คำสรีสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายธีรภัทร ฝูงใหญ่
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ มุราษี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ หารวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงพัชรพร แสวงผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ โสภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงฟาใส คงสีลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กชายรพีภัทร กุลบุตรดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงลักขณา สายจันดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กชายวัชรพงษ์ สาระพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงวันวิสา พิลาทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายศราวุธ สายปอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงสุชาวดี บุตรแวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เหนียวพันธ์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายอนันต์ ทองทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายเทพธีรัช ปฏิบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายเสฎฐวุฒิ พิลาทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายจุลจักร เดชอวยพรวงศ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กหญิงชนันฏา สมพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ โสภา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กชายณัฐพล ปราบชมพู

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กชายทศพล สืบบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กชายธนากร พิลาทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กชายภูวรินทร์ หลักด่าน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์พันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงรัตนาวดี พิลาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปจศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายวีระชัย วงศ์คำชาญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กชายศราวุฒิ พันธ์บุบผา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กชายศักดา ทองจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทะรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กชายสิทธิพร แสนลือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงสุจรรยา ปราณี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กหญิงสุชาดา นอระสีหา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงเปรมวดี อารีย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายเอกราช สามิลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายไกรสร หอมจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงปยะนันท์ จันทราศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กชายพีรวัฒน์ วงศ์ละคร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงอมรา ครองยุทธ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กชายกิตติพงศ์ เดชภูเขียว
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายจิรายุทธิ

์

สีดาจิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงภัชราพร บุญล้อม
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายภูวดล ศรีโกศล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงนถมล มีพันธ์
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๘

นางสาววรรณภิกา ไกรยสิทธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านวารีอุดม วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงกนกวลัย เจริญหมืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงกรรณิกา มันคง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กชายกฤษฎา สันทาลุนัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงกัลยา แสนทวีสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กชายก้องหล้า ภูมิคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงณงค์เยา คงมาก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำจันดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายธนัตถ์ สายพิมพ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงนภัสสร พุ่มจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงปนัดดา อุ่นใจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายพงศธร แสนโสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงพรนัชชา ผาดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงลักษมณ ทองรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงวิลัยวรรณ์ สายพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กชายวุฒิชัย คำภาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงศศิธร ศรีบัว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กหญิงศิริกานดา สุพรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา หอมเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงสุธีมา สีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ภูมิคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กชายสุริยันต์ จันทวี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงอริสรา สิงสีทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กชายเจตริน จันทร์จิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กชายเจษฎากร ปริหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงนราภรณ์ สมหมาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงนันทิชา พลสงคราม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงปภัชญา ฝกแคเล็ก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กชายศดุดี แก้วกล้า

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงอุทุมพร เสกโทก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงแก้วกาญจน์ ยอดสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงณรัตน์ดา บุญธง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายธนากร ว่องไว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กชายนนทวัฒน์ สวัสดิพงษ์

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายภูริทัศน์ บุตรบัว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสมบูรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงยุวธิดา มุคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กชายวัฎจักร แสนทวีสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กชายวิชิต จำปาขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กชายสถาพร บานที
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงสุธาสิณี หอมจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กชายสุริยา พยัฆธา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงอมลรดา คูณพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายอาทิตย์ ศิริเทพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กชายกรกฎา สีหานาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลักพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายจารุวิทย์ คำพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กหญิงชญานิศ คำน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงนฤมล วารินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กชายนัฐภรณ์ ภักดีล้น
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงพรทิพย์ รัตนโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายอพินัด พันเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงอรทัย ทิพเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงคณึงนิตย์ ชนะพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายบรรณชา บุญธง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กชายปารเมฆ สีสม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายภัทรพล บุญประกอบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงห์สังถำ

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายภานตะวัน คูณพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ ประจักษ์จิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์นาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ สีสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กชายโกศล ลองสำลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงโชษิตา รัตทยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงกาญจนา บุญมาก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหามะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กชายธิวา วงค์สุทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กชายนพรุจ รากวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ตันตระกูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กชายปณิธาน ศิริเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงพรชิตา คำแสนราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายพรหมพิริยะ พันธ์คำเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงพารุณี มีศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กชายภูธเนศ รากวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๒

เด็กชายมนัส กิงวัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กชายมานะ ชัยศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กชายยงยุทธ์ มงคล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กชายวิทยา เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กชายวิทวัส เพ็งแจ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงวิภาวดี อุราสาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ก้อนแก้วมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วายทุกข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๐

เด็กชายเตวิช วิพาหะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กชายเทพจักรี สถาวร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กชายเทวา คำมูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงเมธาวี จำศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กหญิงชุติมา เพ็งแจ่ม
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กชายนันทวัฒน์ พันเดช
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กชายประครอง พิมพ์โล
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายพิชัยยุทธ สินศาสตร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กหญิงลัคนา เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงวรรณิสา บุญธง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กชายวสันต์ สวัสดิพงษ์

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๑

เด็กหญิงศศินิภา ดาวัลย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายสิทธิพร ดาผาวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา ค้าขาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงอรวรรณ ภักดีล้น
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ มาคะวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงเมธปยา วารีเพชร
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กชายไชยวัฒน์ บุษบรรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๘

นายสังวาลย์ วุฒิเสลา ๓๐/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๓๙

นายณรงค์ สีผึงทอง

้

๒๗/๕/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๐

นายณรงค์ เขียวสด ๗/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๑

นางณัฐกฤตา บัวทิพย์
๒/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๒

นายนคร ดวงศิริ
๒๕/๗/๒๔๙๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๓

นางนิตยา สุทธิประภา ๘/๓/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๔

นางสาวนุชนาตย์ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๕

นางพิมพ์พร บุญเจือ
๑๘/๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๖

นางมิรา หอมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๗

นางลักษณวรรณ รูปแก้ว
๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๘

นางสาววิลาวัลย์ กรแก้ว
๒๑/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๔๙

นางสุจิตรา ลัทธิวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๐

นางสุวลี สุวรรณกูฎ
๑๔/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๑

นางหม่อน พงษ์ชะอุ่มดี ๑๐/๔/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๒

นางอุทัยวรรณ พรหมพล ๒/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงวรรณพร สมณะกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา รักพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงอรนภา บุญมาก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กชายกฤษฎา ชูคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สายสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายนพรัตน์ ลาโพธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงปฏิญญา พุ่มจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กชายปยะฉัตร คำมูล
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงวีสุดา สีหัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายเจษฎา มันคง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงกานดา ส่งเสริม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กชายก่อเกียรติ อังคุระศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายชนะภัย พันธ์พงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กชายธนากร ปานแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กชายปรียวัฒน์ หาวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กชายพงษ์ธวัช ทศิละ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงยุพิน ทิวาพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วงศ์นาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงอรนิชา สัตย์ธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กชายอัษฎา พันธ์เพ็ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงณัฐริกา พูลทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายทินกร รากวงศ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เนาวรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กชายสุวิทย์ หอมเย็น
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงอรวรรณ มูลผง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงอังคณา พัดพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงกนกทิพย์ ทองลอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สมอทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ โพธิเอม

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายกันตภณ นามจำปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กหญิงกุลนันท์ สีแสด
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กชายฆีฑาพัฒน์ เดชะคำภู

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กชายจักรพงศ์ อินทนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงจิรัสยา จตุราเพท
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

วงษ์อาจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กชายชนะพล ศรีตะรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงชลธิชา ดาระดาษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงชลธิชา ประยงค์หอม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กชายชินวัตร พวงคต
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร เขตรเขือน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กชายณฐวัฒน์ แก้วเอก
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บัวใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงณัฐชา คำสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ต้นคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ โภคา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กชายณัฐพัฒน์ พานใต้
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงณันฑิญาร์ ศรีสุระ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายทรงสิทธิ

์

เทพสุธรรม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กหญิงทิพภาพร ปญญาแสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายธนกฤต ผลบัว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กชายธนดล พรมศรี
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กชายธนากร ท่าหาญ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงธนาภา สมอิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ สำเภา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงนพภัสสร กานัง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงนริศรา สาวันดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงนิชกานต์ ศรีจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงนิตติยา ภักดีล้น
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กชายนิธิภัทร โมคทิพย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

พลปญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายปกรณ์ สงสอาด
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กชายประกายศิลป มะโร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงปาริตา อุดมพันธ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงปยฉัตร หารชะนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงพรรณิภา จันทร์เขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กชายพัฒนนิกร เกษอุดม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงพาขวัญ พงษ์ทอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงพิจิตรา ลาภมาก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงพิมพ์อร ตาแสง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กชายพีรวัส แก้วรักษา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายภควัต พรมสว่าง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงยุวธิดา วายทุกข์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงกล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงรัตนา ต้นแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กหญิงวริศรา รัตนพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กชายวิศรุต สังคโห
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กชายวีรพงษ์ วงค์วรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ม่วงบำรุง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กชายสรวิช หอมทรัพย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กชายสิทธิโชค บัวคำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา สมอ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กชายอดิเทพ สีหาภาค
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงอมลวรรณ แม่นปน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เชียงดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา พันธฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วมาเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงเพชรา ลาภมาก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงโชติกา คำพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กชายโสดาบัน ดอนคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กชายไพบูลย์ โภคทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงชลณิดา ฉัตรสุวรรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายณัฐดนย์ ชะเอม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ตระการจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กชายปฎิภาน พันธ์ทุม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงปนัดดา บุญห่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายภัทราวุธ สายมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงรสิตา คำภาชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ พุทธแก่นวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กชายวรเมธ โสดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กชายสงกรานต์ จักษุนิล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ บุตรทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงอริศรา ทองพอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงอุมากรณ์ ผลดก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงชนิกานต์ ปคงพันธุ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงฐณิชา สว่างวงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายวัชระพล จดจำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กชายวีระญะ ศรีตะรัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ผลศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงกชกร วงค์ชมภู
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พงษ์สถิตย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กชายกมล คำลุน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงอภิญญา บุญรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงอุมาพร มินดำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายโชคดี พันธัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงจิดาภา คงมาก
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงชนรดี บุญวัง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กชายชาคริช ชินวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๑
เด็กชายณรงค์ทรรศน์

พรมกสิกร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กชายธนภูมิ มหาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายธีรภัทร ศรีแจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงนิตยา สุทธัง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ส่งสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงปารียา สมคบ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงมะลิ แดงชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายลิขสิทธิ

์

มินดำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กชายวีรภัทร รักไทย
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กชายสีหราช อบแก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กชายสุธากร เส้นเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงกฤติยารัตน์ แสงคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ทาสี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ รูปดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ซิมเทียม

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กชายดนุนัย ปุยฝาย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงธีรนาถ คำชะไมตรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กชายธีรภัทร ตระบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายบูชิต บุญสุขขา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงพรรัตน์ สรรพสาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญหล่อ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กหญิงมณีพร บุญใจรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงรัชนี ภัควันต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงวิสสุตา สามิลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กชายศิวกร โสดากุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กชายศุภกฤษ ขุนเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา เสาะสายบัว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงอรญา คำพิกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กชายอรรถณชัย บุญใจรักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงจิตรา ดีดวงแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงณัฐชา กลินกุหลาบ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๒

เด็กชายธีระยุทธ ศรีลาฆะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงนภัสรพี พาพานต์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๔

เด็กชายภาณุพงศ์ พรมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๕

เด็กชายภารดร พุทธสาน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๖

เด็กชายภูชิต บัวดก
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงยุภาพร ขุนพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๘

เด็กชายวทัญู พลศิลป
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๐๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุริวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงศิริพร ปองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๑

เด็กชายสายันต์ แสวงศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา วงษาราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๓

เด็กชายสุภชัย วงษ์ปตตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๔

เด็กชายอดุลย์ บุญนำ
๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๕

เด็กชายอภินัทธ์ คำจุ่น
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงอริศรา จันทร์จิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๗

เด็กชายอาณัฐพล พรธนะไพบูลย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๘

เด็กชายเจษฎา หะสูง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๑๙

เด็กชายเจษฏา ศรีมุงคุณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๐

เด็กชายจาตุรนต์ แสงสาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายพงศธร วงค์ชมภู
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กชายอนันดา มาเกิด
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงจิตฤทัย อินทรัพย์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

แก้วดวงงาม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พรมลี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เชือตาอ่อน

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงณัฐติภรณ์ บุญหล่อ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะโนนศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุดดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๐

นายณัฐวุฒิ ประทีปทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ญพิมพ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร วังมนตรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีรักษา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายประเสริฐ สายสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงปยธิดา ใจเรือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กชายภาณุพงศ์ สุจริต
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงรติรัตน์ โคตรภักดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทองประสาน
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงวรัญญา ดาวศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงวิมน โซ๊ะรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๒

เด็กชายศรัณยู พงษ์ทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๓

เด็กชายอภินันท์ วังงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ จันจิตร
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงอัจฉรา กิตติราช
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายอานันท์ สิงห์เงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงอารยา ตระบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กชายอิทธิพล พันธ์สี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๔๙
เด็กชายเกียรติประภัทร์

แสงสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผลดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กชายเจษฎา อุไรรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงจีระนันท์ การกล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงจีระภา การกล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงณิชารินทร์ กุลชัง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ทะบาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กหญิงบัณฑิตา อุดมญาติ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงบุญสดใส คำวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายพรระวี มีเดช
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา โคพะทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงสวรส กุดโต้ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงสุกัลยา พันเดช
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายอนุภัทร หิรัญพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงอรอุมา พรมภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กหญิงแสนแก้ว สิทธิโชค
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงจิราวรรณ ธานี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีโยธี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงชลธิชา มีแววแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สุดแสดง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงภัทติยา เฉลิมศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โมหา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงเกษรา วรรณกัลร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กชายกฤษฎา ปกพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงกฤษณา พูลศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กชายจักรภัทร ไพรบุญสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงฐิติพร กันทะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายรชานนท์ ปองคำพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงสุธาสิณี มีเดช
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงสุธิมา พลศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงอัจฉรา สุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ ศรีมาทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงนิตยา บัวสะบาล
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ วรรณกัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายแวว

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงUHUI JUNG
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วมงคล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายกรวีรัตน์ แจ่มสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายกฤษณะ สารทรัพย์
๒๐/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายกฤษนัย ขันทะชา
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงจตุพร ขันทวัติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงชิดชนก นิลเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงญาริณฎา สาคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกสร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงณัฐวดี บุญผ่อง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วันริโก
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กชายทวีเทพ พันธา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กชายธงไชย
เลิศลำประเสร็ฐกุล

๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงธนนันท์ บุดสีนนท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กชายธนพงศ์ มณีรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ อาทิตย์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กชายธนากร ทัดเทียม
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กชายธนาชัย ประการะพัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายธรรมรัตน์ สร้อยคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กหญิงธัญกร แก้วทุมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญประสม ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายธิวัฒน์ ทองสา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กชายธีร์ธวัช รัตนวงศ์ษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กชายนพชัย อินทะนาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กชายนพรุจ บุญฤทธิเดช

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงนาขวัญ ศรีวิศร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๑

เด็กชายปฏิภัทร ตันเสดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๒

เด็กหญิงประภาพร ไชยรัตน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๓

เด็กหญิงปริยาภัทร สารทอง ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๔

เด็กชายปตนะ วิสีปตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงปยะนันท์ บรรโล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๖

เด็กชายปยะพงษ์ เข็มพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงพรธีรา คูณแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงพรพิมล ดุมแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน รุ่งเรือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงพิชญาภา ธานี ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดอนยะเดช
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงสุภลักษณ์ เกสร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงอรุณรัตน์ พรมศรี
๒๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงอัษฎาพร สายบัว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ โพธิปด
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงเกศสุดา เดชรักษา ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ฉัตรวิไล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายเขมทัต จิตรใหญ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กชายเพชรตระกูล พวงเพชร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กชายเพทาย ดีเยียม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงเมธาพร นามเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กชายเสฎฐ์ธวัฒน์ พลบุปผา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงชนิชา เมธาทวิโชติ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กหญิงขนิษฐา จันทะมาลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไตยวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กหญิงญดาพร สอนอาจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กชายธนะพัฒน์ พาผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กหญิงปณิตา บุญไชย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงพรรณภา พิมพา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กชายพลพัฒน์ บุญไชย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิลริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ศรีการะบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงศุภธิดา จวบบุญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา ทิมาบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา เค้ามูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กหญิงสุชาดา วรรคสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กหญิงหยกมณี โอภาพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กชายอนุสรณ์ อดทน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กชายอุทิศ ไชยพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กหญิงเกษร สิงสู่
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กชายเฉลิมชัย สมาฤกษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายไกรเพชร สามิลา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กชายธนากร ทาสี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายสุพัฒน์ ชารอด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายชัยชนะ ไตยสิงห์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กหญิงวิจิตรา แสงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กชายนิมิตร ไชยฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กชายพรอุบล สีชาลู
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กหญิงพรเพ็ญ เดชะคำภู
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายวันทนา มานะโส
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงเมทินี นันตะวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วจันเถิน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กชายฆณัฐศักดิ

์

ปญญาเหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุษบิน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์ นิโส
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภามา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บุษบิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เลขตราสาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงธิติกานต์ ศรีมลฑาทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สีมาวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายมนัส เสมอสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงวรรณิศา แสงคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กชายวิมุติ จุลวิถี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

สิมพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายสมภพ แก้วพิทักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายสมยศ โคตรคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กชายสุพจน์ อาสานอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงเกตุศิริ ศรีแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงชฏาพร พันหนองโพน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๔ / ๖๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายชัยชนะ มาลาสาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายทัดตะวัน คำวงษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงประภาภรณ์ จันทร์แจ้ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายภูริทัต ภาประจง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กชายสวรินทร์ บุตรให้
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กชายสิทธิชัย พุ่มจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กชายอดิศร สีบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายเจนภพ ดวงโมกข์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ ใจเด็จ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กชายศุภกิจ จันทร์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายชานนท์ บุญต่อ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๑

นางสาวกชพรรณ ตังพาเรือง

้

๕/๑๒/๒๕๒๖
โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๒

นางสาวกัลยานี ยาพลัง
๕/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงกาญจนา เรืองธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงชลดา แสงเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กชายชานน พรมวัน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงฑิตฐิตา พรมวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายทินกร ครสาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายปรัชญา เทียมราช
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กชายปงปอน ใจภักดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กหญิงปาริชาติ ธนะรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ เทียมราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กหญิงพัชราภา บุตรเคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กชายพิฆเณศ เพียราช
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กชายพิศักดิ

์

โมคทิพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กหญิงรภัทภร โพธารินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กชายรัฐภูมิ เสริมสร้าง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กชายฤทธิไกร แก้วลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงวิชุดา ปอมหิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

มุทาพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงอัจฉรา แก่นภูเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงอาทิตยา วังทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงเกษสุดา ทาวะรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายเจนณรงค์ ขำตา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงกาญจนา ต้นเกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงจิดาภา แก้วไวยุทธ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขหนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงจีรนันท์ เผือแผ่

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ ไชยครุฑ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสริมสร้าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงธัญยพร ตะกลมทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กชายบดินทร คูพรมมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กชายภาวิน เหมรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กชายภาสวุฒิ ปอมหิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงมัลลิกา โนรีรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงไอลดา พันธุมาศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายปรวิทย์ จันทร์แดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอกบวรภาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กชายกฤษณธร ราชจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๒๙

เด็กชายกฤษณุช์ ศิริวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย นะโส
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

หมืนมโน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์ทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กหญิงฐติยา คำทวี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายธณัฐชัย วิชาชัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ ดอนธานี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กชายธีรวุฒิ รุ่งเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงนงนภัส โมราษฎร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กชายนัฐพล ศรีกุศล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงนัยนา จันทร์พวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงนิตติยา แก้วเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กชายบัญญพล คำผายจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กชายปฏิพล ศรีสุระ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงปย์วรา บุญแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงพนิดา ขาวเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชะนะเคน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กชายพัฒน์พร จันทร์ส่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กชายพินิจ ศรีหาบัณฑิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงพิยดา จันทร์แดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงภัคจิรา หมายหมัน

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กชายมงคล ไกยสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงมุกมณี ไชยรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงยลวดี หัตถะวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กชายรติพงษ์ วงค์ใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงรัชนีกร บุญโสภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงรัตนา รมไธสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงวรนุช ใจภักดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงวรรณนิดา ศรีคุณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงวรัญญา บุญเชิญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงวรัทยา ครองยุทธ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ไชยคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายวัชรพงษ์ นิโส
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงวารุณี จันทฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงวิกิจตรา โพธิสนธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา กำทอง
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทองเสริม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายอนุสรณ์ วันโย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กชายอภินันท์ นิยืนรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงอรทัย ขันโท
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงอรัญญา วงค์คำพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงอาทิตยา แสวงสาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายเทวินทร์ พันพิบูลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายจักรกฤต ทองแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงดวงฤทัย สายกันดก
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงนันนพัฒน์ สีทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงปานไพลิน พรมด้วง
๑๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ไชยรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายวสุพล ศรีหาบัญฑิต
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงหนูพลอย ผิวอ่อน
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายเจมศรัณย์ ขันทะวิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กชายเมธัส แสนทวีสุข ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา พาลึก
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงศิริประภา ไชยคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายบรรดิษฐ์ ราชจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ดวงมณีย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กชายมงคล ศรีสุระ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุตรสิงห์
๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กชายอนันต์ พันธ์คำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๘๙

นายอัศวิน สาระวิจารย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กหญิงมะลิวรรณ ไชยเชษฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ประมนต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทำมาทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กหญิงอธิตยา บุญลอย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายกิตติชัย ลารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๕

เด็กชายกิตติโชค ไชยบัวรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายก้องเกียรติ ซงโชติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กชายจักรี มีศีลธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงชลณธาร ประมนต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายดัสกร กุศล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายธนากร ขนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กชายธนากร จิมจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภักดีล้น
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ปดชา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายธีรวัฒน์ นามจำปา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กชายปญญา ทองธุรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงพัชรี คำมุงคุณ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กชายพันกร สาขา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายวิทวัส ประมนต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กชายวุฒิชัย เสตรา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สลักคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กชายศุภกฤต กองแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงสุนันทา ประมนต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กชายอนุเทพ ไชยราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กชายเจษฎา มุราษี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ลาภาพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายเอืออาทร

้

นามจำปา
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงไพลิน ประมนต์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงกนกภรณ์ ภักดีล้น

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปสนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงกานต์สินี ไชยบัวรินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

ภูมิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงจิราพร กุศล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงชุติมา โมคทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ ประมนต์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายณัฐพล บูรณศิล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายตะวัน ไชยบัวรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กชายตะวันฉาย ธาตุชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายทรงสิทธิ

์

สาขา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กชายทวิน โมคทิพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ โคตตัสสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงธนัฒพร โมขทิพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายธนายุทธ สาขา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กชายนพนันท์ ตันสุ
๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายบุญทวี นามธรรม
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงปรางทอง หนองฮ้าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงพรพิมล สะถา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงรัชฏาพร ศรีเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงรัตติกาล เกตุพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงลัดดานันท์ นามธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายวณากร สระแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงวรัญญา จุลลานันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กชายวิทธวัฒน์ สุทธิสาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงศรัณยภัทร นิสดล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กหญิงสุภาพร กองพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงอนิศรา บุญเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๖

เด็กชายอนุภัทร โมคทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ประมนต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงอริสา สาฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายเจษฎา บุญห่อ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กชายเพชรกล้า เสตรา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กชายเสกสรรค์ ตันสุ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุศล
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พรมราช
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงชนิดา ปนโญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๙ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายชัยมงคล แสนกล้า
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๖

เด็กชายตะวัน ไชยบัวรินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กชายทินกร ฉัตรสุวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายธนากร บุญเกิด
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กหญิงนฤพร ประมนต์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กชายนิธิทัศน์ โมคทิพย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กหญิงปริมประภา พิมพะนาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ สุทธิวรรค
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายพงศกร ประมนต์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายพงศกร หิตะรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๕

เด็กชายพันทิพย์ เกษี

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ คะวิลัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กชายภัทรพล ลาภสาร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กชายภาณุเดช ศิลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กชายมนัสศักดิ

์

โมขทิพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงวรรณพร โสมสวย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงวันทิตา ปฐมลักษณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กชายศรัณย์ อยู่คง
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงศศิวิมล ด่านกลาง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงศิริโสภา สุขอนงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๖

เด็กชายสินชัย ปุมไสว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงสุชาวดี บุญเกิด
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงสุวรรณี ศรไชย
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๗๙

เด็กชายอนันต์ธิชัย กล้าใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ นามจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๑

เด็กหญิงอรวิภา เกรงชือ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๒

เด็กหญิงอรอุมา ขำโชติ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๓
เด็กชายเพชรนะรินทร์

สุภานะโสม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงเพชรลดา โมคทิพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๕

เด็กชายเอกวัตต์ หมืนหาวงค์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อินทวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงกัลยา แสขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๘

เด็กชายณภัทร ผกามาต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๘๙

เด็กชายณัฐนิธินนท์ แก่นกอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๑

เด็กชายดนุพร พิมพ์หล่อ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๒

เด็กชายนพนันท์ ศรีหาบัณฑิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๓

เด็กชายนัทธพงศ์ อินทะวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๔

เด็กหญิงนิชานันท์ นิสราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๕

เด็กชายปฏิภาณ อินทวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงปนิดา อินทะวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงปรางชมพู ภักดีล้น
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๘

เด็กชายพงษ์ดนัย ไชยสุนทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๒๙๙

เด็กหญิงพิยดา สังขะโห
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๐

เด็กชายพิริวัชร ศาลาแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๑

เด็กชายยุทธนันท์ ศรีพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วิภาหะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงศันศนีย์ ขันโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๕

เด็กชายสหรัฐ ชูเกตุ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังคะโห
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงสุทธิดา สีหาบรรดิษฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงสุนิสา ประสมพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กชายอนิรุจ สีหาบรรดิษฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กชายอรรถพร นิสราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กชายอานันทวีป สีเทา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงเกวลิน จรนิตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายเดชนรินทร์ ภักดีล้น
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงเมฤดี อินทวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงกมุทพร ขันโท
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พันธ์บุปผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันโท
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กชายธนา พามาดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินทวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายวีรเดช ศรีสุระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายวุฒิไกร ไชยขวัญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กชายศักรินทร์ วรรณสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงสุดาวรรณ สีหาบรรดิษฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กชายอรรถพล ไชยบัวรินทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงอัยลดา บัวกอ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โพธิพาด

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กชายเอกพล ริวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กชายสุระเดช วีระศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงอรปรียา จรนิต

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงขวัญรัตน์ สดสร้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุโพธิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงชลธิชา บุตรให้
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คงคาพันธ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วงสุทธา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงธนัชพร วงษาเลิศ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงนภาลัย พาพันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงนิดานุช ขัดทรายขาว
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงบุษบง หาโสะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงประภาพร พุฒเสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงพรรณพิลัย ไชยโยธิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงพาขวัญ วิลามาศ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงพิกุล สัตย์ไธสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงภัทรธีรา มาลาอุตม์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กชายภูวเดช ผกาศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กชายวีระภัทร บุญยืด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงศศิธร จันทร์จิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงสมัชชา วงษ์วิไล
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ อุระสาย
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กชายสุภสิทธิ

์

ทัดเทียม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงอนันตญา นาคำมูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงอาริญา จันทร์ตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงอุบล โคนพันธ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กชายเอกกมล ไชยเสริฐ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงไอยเรศ วงศ์คำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูมิชัย
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงจิราพัชร บรรลือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงฉันทนา พิลาทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กชายชัชพงศ์ แสงคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงฐิติวรดา ขันโท
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มีทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กชายทินภัทร คำมรรค
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงธนิตา จำรัสไว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงธัญพร เยซ้อ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ กันยุตะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กชายธีระเทพ จันที
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงนิตยา อุดมศักดิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงปภาวี ศรีกุล
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จันทร์ประทีป
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงมาติยา ทุมมากรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงวิมลวรรณ เหล็กศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงศศิพร อาษา
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กชายศิรศักดิ

์

กำแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงศิรินุช มุกดาหาร
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงสุพิชญา วามะสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงอรอุมา โคตรคันทา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กชายเจษฎา เกตุพิมล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญไชย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงแววนภา คำศรีสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงดวงดี พงษ์สุริยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๑

นางสาวทิวากร บุญศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๒
นางสาวบรรณาลักษณ์

แสงกล้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๓

นางสาวปรวรรณ ถมนาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๔

นางสาวปรียดา ทองเนตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๕

นางสาวปาลินี บัวดก

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงพนิดา อินทรวัณณา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๗

นางสาววลัยพร บัวใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๘

นางสาวศศิธร วันชม
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ ทาโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงสุตานันท์ แก้วลึก
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๑

นางสาวอรวรรณ คำศรีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๒

นางสาวอารีรัตน์ พงษ์พืน

้

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๓

นางสาวเกตศรินทร์ สุระพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พาเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงกนกพร แก้วดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงกนกพรรณ อินทะวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยเสริฐ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ แก้วดวงดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ต้นสินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชาวกันหา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กชายกันตินันท์ สามิลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กันยามา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กชายกิตติภณ จิตวรรณา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กชายจักรวาล ศิริมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงจิดาภา กะชา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงจิรัตติกานต์ ศิลารัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สายวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงช่อทิพย์ คงดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงฐาปนี ทรัพย์คูณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กชายดนุพร พาผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กชายธนพล คำผุย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กชายธนพัฒน์ ปนวรรณะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงธนภรณ์ พรมราช
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมโรจน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กชายธัญภิสิษฐ์ สายเมฆ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงธัญยพร วินิจฉัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กหญิงธิดาพร คำเห็น
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กหญิงนภาภรณ์ สายวัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงนฤมล โพธิแจ่ม

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงนวภรณ์ เกือเส้ง

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เชยชิต
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงนิชดา ศรีจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงนิภาพร มากศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายนิรัช อนุเคน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กชายนิรุทธิ

์

แก้วเสนา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงนิลนัดดา ทาอ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงนุชจรี เสนสาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ

์

อินทสอน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงบุษกร โพธิสาราช

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงบุษยา วงษ์อาจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงบุษยาพร พิลาออน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงบุษราภรณ์ สามิลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ ผกาศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงปภาวี สิทธิ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กชายปรวัทท์ คำประเสริฐ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายประสิทธิชัย

์

เพ็งลาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงปรายฝน วิเศษชาติ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงปริชญา ปองญาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงปรินดา ลอดคูบอน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงปริมประภา สารภูมิ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กชายปวริศร พรมราช
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กชายปณณธร เจริญยุทธ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กชายปณณวัฒน์ แสงสว่าง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงปทมพร พรมทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายปาณาวัฒน์ แก้วไทรเลิศ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงปานระพี จูมลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ทัดเทียม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงปยวลี ปสนา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ลุนคำดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กชายพงษ์ฐกร พรมชมชา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กชายพชรพล โคตรแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงพรกมล จำศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กชายพรพิพัฒน์

ประสาทเขตรการณ์ ๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงพรรณปพร นักรำพัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงพรรณิภา วานิชบำรุง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายพลกฤต ศุภษร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กหญิงพลอยชมพู โคตรวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงพัชราภา พรมสวรรค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงพัชราภา เหมหงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงพันธชา รัตนโสภา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กหญิงพิชญธิดา ฉวี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กหญิงพิชญ์ญาดา งามกาละ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงพิชญ์สิณี พานิชวัฒนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงพิมชนก วณรมย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงพิมพกานต์ ทวิตชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงพิมมาดา วณรมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กชายพิษณุ ผลวิสุทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายพิสิฎฐ์พล อ่อนเชียง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กชายพีรณัฐ ดีอินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กชายภัทรกร บุญทาทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กชายภัทรธนเทพ แก่นการ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กชายภัทรวัต ภักดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กชายภาคิน จันทนะชาติ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ กู่ก้อง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายภูดิศ ศุภดิษฐ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กชายภูรินทร์ คำศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงมณฑิตา โคตวันทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กหญิงมนธกร ประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงมนพร อ่อนละมุน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ คำภาแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงมิงฤดี

่

ทวีชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงมุฑิตา ปานจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กชายยศภณ กอมณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กชายยุทธนา ทองคู่
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงระพีพร ดอนประสิทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงรัตตัญู ทรงกรด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พลมาตย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงรัศมี สายศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงรินรดา อุ่นพุดซา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงรินลิณี กิงคำ

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กชายรุ่งสว่าง ชาฎา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กหญิงวรรณดี ศรีจำปา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงวรรณิดา วิถีเทพ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงวรัญญา โมคทิพย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงวรัทยา อวนปอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กชายวรากร จารุแพทย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กชายวัชร ฉันเทียะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงวิชญาดา พิมพกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กชายวิชิต ใจเติบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๖ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กชายวิทยา มินาผล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กชายวิริทธินันท์

์

โพธารินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กชายวิรุฬห์ อาจดารา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงวิลาสินี วนาพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงศศิธร ยาพลัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงศศิมา บัวใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงศิรินภา ยาพลัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงศิริวรรณ ชุณห์กุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงศิวราภรณ์ โสวันนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงศุภัคศิลป พลเยียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กชายสรยุทธ สายบุญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กชายสรวิศ ปองลาภ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงสาธิกา สะไน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กหญิงสาวิตรี ไชยรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กชายสิทธินนท์ โมคทิพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสิริยากร อาจอ่อนศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงสุชาดา บุญเลิง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี สุดเต้
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงอภิญญา สุดาบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กชายอภินันท์ นันทากุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงอรัญญา พวงพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา ว่องสาริการ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงเบญจพร วรพิมพ์รัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กหญิงเบณจวรรณ ช่วงชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กชายเพิมพูน

่

แสวงศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงเภียงดาว บุญเพ็ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ขจรฤทธิอนันต์

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กชายเอกพจน์ เครือแสง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กชายเอกรินทร์ บุญเพิม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๒๙

นายกนกพล พุ่มพฤกษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๐

นายกิตติพงษ์ ทัศนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๑

นายจักรพันธ์ พาลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๒

นายจักรภัทร สัญญารักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๓

นางสาวชลิตา รัตนโสภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๔

นายชัยวัฒน์ ฤาษี
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๕

นายชัยวัฒน์ ศิริคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๖

นายชานนท์ วงษาเคน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๗

นางสาวทัศนีย์ หมู่ทอง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๘

นายธนบดี ผลบุญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๓๙

นายธนพล ประทุม
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๐

นายธนวัฒน์ เจริญท้าว
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๑

นายธนา จันทร์คำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๒

นายธรรมรัตน์ งามสนิท
๑๕/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๓

นายธวัธชัย ต่อนค่าสน
๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๔

นายธีรยุทธ วงสาเคน
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๕

นายนครินทร์ โสภาถา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๖

นายนนทการณ์ บุญหลาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๗

นางสาวนฤมล ศรีม่วง
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๘

นายนฤเบศ ทองหล่อ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๔๙

นายนันทกร พิมเก
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๐

นางสาวนันทวรรณ วงค์ละกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๑

นางสาวนิตยา หอมทรัพย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๒

นายประณัย สายกระสุน

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๓

นางสาวปริญญา คัทธรินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๔

นายพงษ์อนันต์ ทะนานคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๕

นายภานุพงศ์ เพ็ชยมาตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๖

นางสาวมะลิวัลย์ ผิวเงิน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๗

นางสาวรุจิรา พิมพะบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๘

นางสาวรุ่งราวี คำมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๕๙

นายฤทธิชัย มังสีดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๐

นายวงค์สว่าง แก้วสวัสดิ

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๑

นางสาววิจิตรา จันทร์ธิจร
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๒

นางสาววิจิตรา จันทะมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๓

นางสาววิไลพร สิรินู
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๔

นายวุฒิไกร ขันโมลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๕

นายศราวุธ โพธิศรี

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๖

นายศุภชัย จินดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๗

นายสมรักษ์ ผ่องศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๘

นางสาวสายชล ทองสู้

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๖๙

นางสาวสุดารัตน์ มาริบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๐

นางสาวสุธัญญา ศรีพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๑

นายสุปวีณ์ นามบุรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๒

นายอนุวัฒน์ นามบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๓

นางสาวอรัญญา อบเชย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๔

นางสาวอัญชลี สายสมุทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๕

นายอัศราวุธ กุลบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๖

นายอาริตา ชุมนวล
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๗

นางสาวอุไรรัตน์ สังสงหา
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๘

นายเกรียงไกร จันที
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๗๙

นางสาวเกษรินทร์ ศักดิธรณี

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๐

นายเข็มเพ็ชร คำสิงหา
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๑

นางสาวเพ็ญนภา พันจำนงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๒

นางสาวเมธณี ปาปะปำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๓

นายเสกสรร ภาษี
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๔

นายไกรวิทย์ วงษสุธา
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๕

นางสาวกมลวรรณ อินทร์โสม
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๖

นายณัฐพล สืบพรมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๗

นายธวัชชัย มอบหมาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๘

นายธันยบูรณ์ กิติราช
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๘๙

นางสาวธิติสุดา ทองบุดดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๐

นางสาวนภาพร เย็นเสมอ
๒๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๑

นางสาวนุจนาจ นวลคำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๒

นางสาวปวีณา สิงห์หนัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๓

นายพัชรพล คำงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๔

นายรนกฤษ กาละปตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๕

นางสาวรัตติกาล จันทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๖

นายวีระพงษ์ สัมพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๗

นายศราวุฒิ พร้อมมวล
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๘

นางสาวศุภลักษณ์ หาญทวี
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๕๙๙

นางสาวศุภัสสรา มีเฒ่า
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๐

นายสิทธิชัย บุญเพ็ง
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๑

นางสาวอุไรรัตน์ คำปอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๒

นางสาวโสภิศสุดา สาขา
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๓

นางสาวกชวรรณ สายทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๔

นางสาวสุพัฒตรา มะหาลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๙ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๕

นางสาวกชกร สิงห์คง

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๖

นางสาวกานต์สินี สายสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๗

นางสาวฐิติรัตน์ คำจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๘

นางสาวดวงฤทัย คะมะ
๒๘/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๐๙

นางสาวทิพย์เกษร ปองชนะ
๒๖/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๐

นางสาวนงลักษณ์ ช่วยรักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๑

นางสาวนภาพร สืบภา
๒๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๒

นางสาวปนิดา คำสาลี
๑๘/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๓

นางสาวปานตะวัน บุญหนุน
๒๗/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๔

นางสาวปยณัฐ คำมะกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๕

นางสาวมนทิยา พาวัง
๑๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๖

นางสาวศิริลักษณ์ นิสราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๗

นางสุดใจ ภู่เทศ
๐๙/๐๕/๒๕๑๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๘

นายสุธิพร รัตทยา
๐๒/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๑๙

นางสาวสุพัตรา วงศ์งามเถาว์
๑๓/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๐

นางสาวสุภัสสร บัวหอม
๓๐/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๑

นางสาวเจนจิรา ปริหา
๐๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๒

นายเทพพิชัย สมจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๒๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๓

นางนาฎยา บุญใส
๑๔/๑/๒๕๒๘

วัดแสงเกษม แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๔

นางสมปอง จุลวิถี
๒๕/๗/๒๕๒๘

วัดแสงเกษม แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๕

นางสาวธิดารัตน์ ระดาดก ๙/๓/๒๕๒๘ วัดแสงเกษม แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๖

นางสาววิลัดดา สืบภา
๓/๑๐/๒๕๔๓

วัดแสงเกษม แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงกรวิภา สุภาพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงจอมขวัญ วงค์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงดาวกระจาย สุบัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายธวัชชัย กัญญาพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายมนตรี สุพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงละอองดาว วงค์พินิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กหญิงอภัศรา โคตรทารินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กชายอมรเทพ มะขามปอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กชายเดชฎากร สมบัติหลาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงกุลณัฐ มะลิวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๗

นายวัชรินทร์ ภัคดี
๑๘/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๘

นางสำนวน วรวัฒน์ ๗/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงกล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๐ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายขวัญเพชร วันริโก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงชลธร กายสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงธนพร กายสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กชายนนทัช พระมหามาตย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๔

เด็กหญิงปาณจรีย์ วงษารี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กชายพุทธิชัย สามิลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายมารุเทพ พรมเกต
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กชายรัฐภูมิ กำวิชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กชายศุภกิตต์ มิตราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายศุภวิชญ์ คนที
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายศุภากร มิตราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงอุมาพร วงคำผา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ละนิโส

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวผัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงณัฐพร ไชยชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กชายณัฐมน รอดจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงดวงฤทัย เวทนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงธิดาไพร ทองโสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ หอมเย็น
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กชายปฏิวัติ นักลำพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายปรมัทธ กตัญู
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายพรชัย ตำนิชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงพิมพิศา วิเศษวิสัย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงฟาประทาน ผลคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กชายภูตะวัน กตัญู
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กชายภูพิพัฒน์ พุทธวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กชายมงคล คัทธรินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงระลินธร สามิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงรัชนีกร นามวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กชายวิทยา สนัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงสุดาวัลย์ ขันตี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงอรวี สุขสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายธนพัฒน์ วงสุธา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายศักรินทร์ พรมโสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายจตุพล คำพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๕

นายณัฐพล บุญประสิทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๖

นางทิพวรรณ โสวันนา
๓๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๗

นางสาวธนวรรณ พึงเพ็ง

่

๑๔/๕/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๘

นางราตรี บุญเสน ๙/๔/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๗๙

นางลักขณา ทาสิริ
๒๕/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๐

นางวิชญาภรณ์ พิลาโสภา ๖/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๑

นางวิยะดา คำพาทู
๑๔/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๒

นางสาวสินีนาฎ ใกล้ฝน
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๓

นางไกรศรี ภัคดี
๓๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงกรองแก้ว ทองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กชายกฤษฎา ละนิโส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์พรแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เนืออ่อน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายทินกร สาริพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กชายนัฐพงษ์ ตุระจิต
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงนันทิชา มิตราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กชายนาวิน จรนิต
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงประภาพร ปราบชมภู
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ใสสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหง้าน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กชายรณพีร์ รักโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กชายศักดิดา

์

พิมมาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงสมร ปราบชมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กชายสันติสุข กาสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กชายสิทธิโชค มิตราช
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงสุกัณยา สร้อยศักดิคำ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงสุฑารัตน์ มิตราช
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงสุวรา ไชยโยธิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงอาริสา กาญจนาแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

ขันโท
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กชายเดชทวี พิมพานิช
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายเอกรัตน์ พาตาโส
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ดวงภาค

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กหญิงชลธิชา กัญญาพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กชายณัฐพล นาคบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายพัชรพล จำปาแดง ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ราชประทุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กชายวิชิต น้อยทะวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กชายสุวรรณภุมิ อุทาพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายสิรวิชญ์ กอมณี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงสุเมธา มณีภาค
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ควรชม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงณัฐนิชา ควรชม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงพิมญาดา จักสาน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายสัภยา ดวงพุฒ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายอัครโยธิน จูมพลสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงดาราทิพย์ คู่แก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายพรชัย มะลิซึง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงสุจิตตรา ภาคนานา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายบุตริน อินบุตร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กหญิงสุจิตรา แจ่มใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน วันคำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กชายเขมทัต ทองเลิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงนิชานันท์ รุ่งเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กชายเมธัส ปองแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กชายปญจนาสต์ มัฐผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กชายพิภัช วงสุวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กชายธนกร ลานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ชาติดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กชายนราศักดิ

์

ชาวไทย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กชายรชตะ บุญค้อม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายจิรกฤต สังข์ทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายธราเทพ ทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายอธิวัฒท์ ไทยกุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงเสาวนีย์ มาสูตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงปพิชชา ธารสะอาด
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ใจกล้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กชายทรงศิริ บุญเติม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กชายรุ่งอรุณ สุดไชย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กชายบัญญพนต์ พันแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กชายธนกร แดงโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายนิติพงษ์ สะอิงทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายกฤษกร สมพล
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กชายธนาคิม ไท้ทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงกนกรัตน์ ดีพฒน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีสำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายฉัตรดนัย ไกรนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายสราวุฒิ ผลจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายพงศกร ช่วยสุข
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายวีระเทพ มันศรี

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงวรรณิศา บุตรจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงกชกร จันทะยางค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงณัฐชา ขันธะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กชายพงษ์ปณต เยาวรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กชายสวิตต์ แสงหิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงประภาศิริ นามวงษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงญาณิศา แก่นมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงจิราพร วงษ์บัว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงสุพรรณนา ลือชา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กชายธนภัทร พันธ์สุวรรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงอารยา ผ่านแผ้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ศรีธรรมมา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๘

เด็กชายวิทูรย์ คูณยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ วงษาบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายกฤษดา พิชยานุวรรต
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงรสิกา คณารูป
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงเพชรา ว่องไว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา ปททุมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำทวี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๖

นางสาวสิระพร สายสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๗

นางสาวทิพย์วิมล ชืนใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์ศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กชายมงคล สมอทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กชายอัครพล จิตตะโล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กชายปกรณ์เกียรติ ยืนสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กชายธนศรณ์ แจ้งจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงสุจิตรา ม้าวไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วเนตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงภัทราภา ฉำชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงณัฐริกา กุสะกะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ผงผาย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กชายนิกร มาลาดาษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กชายธันวา สิทธิพาชี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เหลือมหล้า

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๑

เด็กชายเกียรติวงค์ อิมทอง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๒

เด็กชายชวัลชัย อานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๓

เด็กชายธีรภาพ หลงชิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๔

เด็กชายนัฐพล พามี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๕

เด็กชายภูรินทร์ ทัดไทย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายกฤษณะ บุดดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายปวริศ แสนทวีสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงกชกร อุ่นศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กหญิงนุชติกานต์ เจริญท้าว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กหญิงวรารัตน์ ทำธุง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงปาริชาติ โตศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงบุษราคัม หอมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายอิทธิกร พูลศิริกิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายธนากร หมายสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายธานี ชุลีกร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายราชวัตร สิงห์สีทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กชายกวิน อ่อนโสภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายกวิตา ภูคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายธีรภัทร แช่มช้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายธนชาติ กฤตภาสโภคิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายณัฐภรณ์ รักสุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กชายธนายุทธ ลีลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กหญิงอรวงศ์ ศรีสุระ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงวิภาดา วามะเกต
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงพรพรรณ มณีกรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงพิชญาภา หลงชิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา บุตราษฎร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงชุติมา บุตราษฎร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงแอนนา ปูคะภาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงวราภรณ์ คำทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงภัณทิรา ราชูกร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงสุธาสินี แสงจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงชญาดา แก้วเนตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กชายจิรายุส มะลิทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กชายถิรวัฒน์ ริเริม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กชายศุกลวัฒน์ มะลิทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กชายสุริยันต์ ศรีภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กชายอติชาติ ลาชูกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ พึงภพ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กหญิงนิภา วงษ์วรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา โกพลรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กหญิงกนกอร วงษ์กระนวน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายวีระภาพ โคทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ชืนใจ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายธนชัย สาระคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงนัยนา โลมรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงจิรภิญญา พวงพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงวิมลนัฐ คุมพล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงปยภัส เจริญท้าว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กชายณัฐชนน ชัยงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กชายภัทรพล สระแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กชายชาญยุทธิ

์

ไชยกาล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กชายณัฐพล ผาเหลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ เสาธง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงชลธิชา ทรายผา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงณัฐธิดา ริเริม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงธารทองแท้ ชุลีกร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงประภัสสร ตุ้มมาศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงภัทรวดี สุขคง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงมลิวัลย์ ใจแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทราช
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงศศวรรณ แก้ววงศ์ษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงสุจิตรา สายทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงสุพัตรษร พันธ์สุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงอรไพลิน นันทวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กชายนาถวัฒน์ นาลาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๕๙

นางสาวปยะนุช โทสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๐

นางสาวเอมอร โคตรพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๑

นางสาวจันท์หทัย ละม่อม

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กชายปยะพงษ์ วิลามาศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายพงศธร พรหรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายอนุทัย พวงแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ขันที
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายธรรมรัตน์ ทาตา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายพงศกร ลอยมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์ กาญจนพัฒน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงสตาภัทร วิลามาศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงอริสา สุขอึง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจิก อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงกชกร คุณาลักษณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจิก อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงปรีสาภรณ์ วงค์คำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กชายเทวินทร์ หวังผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กชายพิสิฎฐ์ ขันแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงนำทิพ สุภาว์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงอรนิตย์ นามเขียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงจรรยมณฑ์ รอดภัย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายคณิตศร พรรคทิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายวิสัยทัศน์ โชคนัติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายธวัชชัย เจริญรอย

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กชายกาญจะณ อินทร์ตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กชายศรมงคล ขุมคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ ลุณพัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงกวินทรา สุขศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงภัทรวดี พรมลุน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงพัชรพร พวงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กชายคุณากร ประสานศรี ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมคุณ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กชายชัยวุฒิ จิรโชติธรรมกุล ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ เครือแสง ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๒

เด็กชายทักษ์ดนัย คล้ายคลึง ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กชายธนาสาร สวนลำใย ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กชายณภูมิ ฉุนเจริญ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๕

เด็กชายณัชพล สมหมาย ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๖

เด็กชายตะวัน แสนสี ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๗

เด็กชายนำมนต์ ศรีภา
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กชายประภากร พึงภพ

่

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กชายพุฒธิชัย บุษดี
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงษ์ปญญา
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายวิศรุต จำปาปา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายสหชัย ผ่องใส ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงกชกร ฐิตะสาร ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญรอย ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กหญิงชนกานต์ เหนียวคง ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงทัศนี พรมคุณ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงธิดาภา สิงห์ธวัช
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงเนตรอัปสร ปตพี ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงภัชราพา ไชยแสนสวด ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จำปาปา ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงอริษา บัวขาว ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงอาทิตา จันทมา ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กชายพรายแก้ว ซันอินทร์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กชายจรัญ นางาม ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายนิติภูมิ สุขนวล ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กหญิงเกวลิน รูปช้าง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงปริยากรณ์ หาระสาร ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงสุพรรณิกา นนท์วงษา
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ สาระพันธ์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กชายนรเทพ ขุ่ยภูมี
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กชายวิสิษฐ์พล อาจวิชัย ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา วงศ์คำนา
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงเกตุ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงนิตยา ทองงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายคมสันต์ เสนาะวาที
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา เรียงพัฒน์ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงพัชราวดี ผาหยาด
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงวราการณ์ สารสวัสดิ

์

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงณชนก พรมจำปา
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายธีรภัทร ท้าวมา
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายรัตชภูมิ พิลาภ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กชายคณิศร ภูติรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายธรรมณูญ วันชา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงศุภวรรณ เพียรมัน

่

๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คำศิริ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ คำศิริ ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา รินชาลี
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กหญิงวราพร สาธุพันธ์
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายสราวุฒิ ดวงมาลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายคำภีร์ เพ็งดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กชายอานนท์ เพ็งดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กชายนันตชัย ภักดีรุจีรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา ดวงมาลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงปยธิดา เวชภิบาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงญาดา ฉลาดหมุน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงณัฐกมล สมอทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กชายณัฐพันธ์ วัจนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปสสา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงรัญชิดา อัจฉยา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงชนาภา ศรีวรรณคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงชนาพร ศรีวรรณคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กชายเมธี อุ่นสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กชายพีรภัทร มิงเมือง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงชัยชนะ นิรุตมล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายณัฐดนัย คู่แก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงสิรประภา แสงสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายตะวันฉาย ยุตะกิจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยุตกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงวรัญญา มิงมูล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงโชคนภา สมพล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงอภัสรา เชาวลิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงจิรสุดา อุ่นสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงขวัญกมล โคตรทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายพุทธสาสน์ เกตุปน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กชายธนกร ศรีปราชญ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงพิมพิศา พรหมชาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงชลิตา สถาวร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กชายณัฐภัทร สีวิชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงมุขรินทร์ ปสสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายไตรภพ แสงสีดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปนะกาโส
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงกรรณิกา ไพจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กชายอิทธิกร เพ็งดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงชลธิชา บับพตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กชายธีรยุทธ แพงถิน

่

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงรัชชนก สุดเต้
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงธีราภรณ์ บุญเสริม
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กชายศิวกร เสนกรรหา
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายภัทรพล ลาโกน
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กชายวายุ ผาจันทร์
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สมมุติศรี
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงชณิฎาภรณ์ ผาหยาด
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงปวีณา มาประสม
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงสุริศา หาระสาร ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กชายธีระชัย แก้วสุโพธิ

์

๑๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กชายปณณวิชญ์ สายสี
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงรมิดา สายสี
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ วงศ์แหวน ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงวรรณวิภา โลมจันทร์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์เวียง ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายกิตติทัศน์ กันแต่ง
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายจักรพันธ์ สุยังกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงรัตติการ กำดำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงปารวี กัญญะลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ประทุมวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายชยากร สยามล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายสุพิพัฒน์ อ่อนภา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กหญิงพิริสา ศรีจำปา
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กหญิงนันท์สินี ชัยธานี ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายณรงค์เดช จันทร์มูล
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายธนโชติ วงษ์พันเขตต์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๓
เด็กหญิงพีรภาพรรณ พรหมมา

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงภรรณภา สินธุวัตร
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กชายเมธี สิงห์คำ
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กชายจิรายุทธ อัจฉฤกษ์
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กชายอนันตชัย สุดามาตร์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงธนัฐดา ไชยะนาม
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กชายปติภัทร บาระมี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงสุภัสสรา ท้าวมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี บุญตาระวะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กชายอนุชา อุ่นศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา อัมพร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วเนตร
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงสิริกร กัญญะลา
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายศักดิธนิตย์

์

ไตรรัตน์ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กชายวัณศิริ วันโท ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กหญิงนำเพชร พันธนี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กชายทินภัทร เพชรสมัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ อังฉกรรจ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายสุปญญา รูปช้าง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กชายกิตติภณ ขำเขว้า
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กชายสิทธิชัย พรมลาย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กชายปยพัทธ์ ชาภิรมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงปาริตา พรหมประดิษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กหญิงปทณวรรณ์ พาร์สัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รูปช้าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กหญิงสุพิชชา ดาผา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงพิริศา สุดสวย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงชนัญภรณ์ วงศ์เขียว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กชายทศพร พิมราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กชายสิทธา จันทร์ดวง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

งามจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายชยพล บุญสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กชายชัชวาล วิลามาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สายตรง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายธนโชติ โพธิพา

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กชายธนาทิป บุญตาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กชายประทีป สำรวมรัมย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กชายพสิษฐ์ สายเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กชายภัทรพล จันทะเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กชายภูวดล ขันตี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กชายอนุภัทร บุญตาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงสโรชา ดวงศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงธนาภา กุจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุษบิล
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงปนัดดา มีมังคัง

่ ่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา ละม่อม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงศิริประภา ดาวัลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงศิรัญญา ศรีวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงรัชดา กาญจนพัฒน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา ศรีสังข์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงสุจิรา บุญสงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สายเนตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กชายอภิเทพ แก้วพรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงอังคณา ดวงศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๗

นายบุญเยียม

่

ละม่อม
๑๕/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๘

นางจรูญ ดาผา
๑๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๕๙

นางลำพูน เรืองแสน
๑๑/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๐

นางเพชรศรี สายเนตร
๐๑/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๑

นางสมควร จารุตัน
๒๒/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๒

นางสาวสุกัญญา สาระรักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กชายณัฐพล ศรีลางาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายเกรียงเดช เพ็งภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงจิระนันท์ ดาผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงชลธิชา รูปช้าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงณัชชา นามแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงศศิมา ดาวัลย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงจิรัชยา รักมัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กชายทีรพล เจือบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กชายกฤษดากร บึงไสย
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กชายกุลชวาล วริสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กชายพีรดล แกะมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กชายมานิตย์ ภูมามอบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงขวัญฤทัย เสาร์ศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงชิดชนก แสงวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รอดจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงอนัญพร โกมลศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ พรพรม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายฉัตรโชค แก้วพรม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงสิริรักษ์ เขาสิงห์โตทอง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงจิรัชยา สวัสดี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงฐิดาภา ประดิษฐพัสตรา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ ขันคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กชายภาสกร พรมพุทธา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงปฐวรรณ รีพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ใจนวล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงวาสนา ขันศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงกรวิภา จันทะเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงอารยา บุญช่วย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงจิราพร วอระคุน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กชายณฐกร อัครศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๓

นางดรุณี สร้อยคำ
๒๙/๐๘/๒๕๐๓

วัดท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๔

นางหนูกร ดวงเดือน
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

วัดท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๕

นางอุทัย สืบเชือ

้

๑๔/๐๒/๒๕๑๓

วัดท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๖

นางบุญหนา ชะเมียงชัย
๐๔/๐๕/๒๕๓๐

วัดนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๗

นางฝง วิลามาศ
๒๓/๑๒/๒๕๐๖

วัดภูมิภาค อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๘

นางมยุรา วิลามาศ
๐๕/๐๙/๒๕๑๐

วัดภูมิภาค อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๐๙๙

นางสาวสกุณา ทะนงค์
๐๒/๐๖/๒๕๐๙

วัดสะอาด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๐

นางประณีต บุญเนาว์
๐๗/๐๗/๒๕๑๑

วัดสะอาด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๑

นางมาลัย วิลามาศ
๒๐/๐๕/๒๕๑๐

วัดแสนสนุก อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๒

นางริยง สุยังกุล
๐๗/๐๒/๒๕๐๓

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๓

นางอรัญญา พุฒโสม

๑๕/๑๒/๒๕๑๖

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๔

นางสาวอารีพร หมูนสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๕

นางนิภาพร ทีอุทิศมงคลเลิศ
๑๕/๑๑/๒๕๒๕

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายรพีพัฒน์ เสมนันท์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กชายภูรินท์ บุญลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กชายศรายุทธ์ ดาษดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กชายวรรณลภย์ เทียนดำรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กชายนภัชรกร อุดมกัน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงจิดาภา ทาวรมย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กหญิงภวิภา บุตรโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงณัฎฐวาณี สมศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กหญิงปุณิกา โพธิพา

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพชรมูลคลัง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กชายดนุนัย ลาแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คำแก้ว
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายวณศักดิ

์

คงยิง

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ กันหาวัน
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงอริสรา สมสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงเกวลิน ทิลาธรรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงเกวลิน ขันที
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงชนาธินาถ คำแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กหญิงอรปรียา ดาษดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กหญิงกุสุมา ศรีมาฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กหญิงธนัชพร สินโศรก

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิทักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงอริสรา โทแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงนภาวรรณ สูตรอุดม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๔ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กชายเอกวัฒน์ ไกลทุกข์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กชายฉันท์ชนก กะลาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กชายศภนัฐ ชะโกฏ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กชายธนกร ใจภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กชายธีรชัย คำโกน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กชายปฏิเวช ก้อนแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กชายเกวลิน คำมพคุณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายพงศพัฒน์ พงษ์ดี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สารภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา นิลดำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ วงศ์เสนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงอรุณรัศมี หนาแน่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กชายพีรภัทร บุญทรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงขจีวัลย์ ทันธิมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงวาจา ชะโกฏ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญทรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงประภัสสร แก้วบัวแคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงอนุชิตา พบทีพัก

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงสุพัฒตา อำลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงภัสสร สีดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงจิรักษ์ติกาล สามาอาพัด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุดตา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กชายเดชิต ไกบชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กชายรัตนศักดิ

์

เหลาผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กชายวัฒนา สาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

วงศ์เส
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กชายวรพล ทาบุดดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายเพชรวิไล ศรีบุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กชายสุดสาคร บุญกว้าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ศิรินันตระกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงแพรวดาว ขยันเสีง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กหญิงวรรณษา คู่แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงจิรัชยา บัวนาเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงภัคพร วรรณตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายพรชัย ชืนใจ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงชุติมา พรหมทรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กชายปยพงษ์ มีศิริ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กชายไพฑูรย์ ลาวัลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กชายไพฑูรย์ สาสีมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กชายวรวุฒิ พิมพกันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กชายศิราพล เครือคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เครือคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กชายพีรภาส วรรณนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาแสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กชายธนิสร สมน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี โสแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงจันทร์ศิลา พึงพรม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงนราพร ชิณโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ พึมกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงปยาภรณ์ สาสีมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงณัฐธิดา พาเชือ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงอริสร เนืออ่อน

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มหาดไทย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงทิพย์ธิวา พาเชือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ สามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงวารี คำทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กหญิงปยธิดา พงษ์สะพัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กชายสิทธิพล คงเสน่ห์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายพิสิษฐ์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กชายนำมนต์ กรินรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายวัชระ อาสา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายกันตินันท์ น้อยตา ๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงสมัญชา ชิณภาชร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายนนทชัย กุกเหลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายบวร ประทุมวัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายอนุวัตร ปากมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กหญิงบานชีวา ทาบุดดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กหญิงพรชนก วงค์สา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กหญิงมีดาวาตี มูซอ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงแพรวา ว่องไว
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๖ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงวิจิตรา สังฆมณี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ทังนะที
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายกิตติคุณ รักษาแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายจิทาวัฒน์ บุญเลิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กชายทศพล รักมัน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กชายธิติพงษ์ โกมลศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กชายพชร ชัยชาญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กชายวัชระพล แสงฉาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กชายวรยศ รักษาแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กชายสิทธินนท์ คำโกน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กชายอนุชา หาคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กชายเอกชัย ถานา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กชายจำนง บุญเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กชายศุภโชค ชิณศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กชาย ว.วราพล อินทร์ชำนาญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงจิราพร ศรีดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงนภัสกร จันทร์แรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงเบญญาภา ลูกสีดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงวิลาสินี อาจวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงศุจินทรา จันทร์แรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงสาวิกา เบ้าคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงสุพัตตรา กีฬา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงอรัญญา บุญมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงสิรินทรา นามวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์พรมมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงอภิสรา จันทะรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กชายวีรภัทร นาสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายฟาสร้าง จรรยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กหญิงเทียนหอม บุญโท
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กหญิงจอมเปรียว

้

บุญโท
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กหญิงนภสร พรมโสภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายทวีชัย ขันอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กชายไชยพศ ควรชม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กชายจนัสธร พิมราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงสุปรียา พิทักษ์วาป
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายทนงศักดิ

์

ใกล้แก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กชายพีรเดช สีวะสา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงกรวรรณ กองแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงวิจินดา ว่องไว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงธนภรณ์ คู่แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กชายอาเขตร แนบสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายอัษฎาวุธ ธรรมสอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงณิญารัตน์ ตุ๋งพนัสสัก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ โลมรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กชายยศนันท์ นันตะบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กชายรัชภูมิ วรรณลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กชายปุญญพัฒน์ มณีเติม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายอดิศร แพงสาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กชายอัตฐพล กิงสน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายสันติภาพ โคตรพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์สามารถ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงกุลนัดดา ปาสาบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๓

เด็กหญิงจรรยพร วงษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงรัศมี วรรณลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กหญิงสุพิชชา ชายผา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงอรรยา สมสาร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กชายกฤษณ์ดา มาหา
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กชายจิรยุทธ วงค์คำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กชายธนวัต กลินฉาย

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

พันธ์ดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายปณณวัฒน์ ชาวเวียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กชายประดิพัทธ์ แสนพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายภัทรเกียรติ สิงห์หล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายภัครพล เทพคุ้ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทองเฮ้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กชายเมธวิน สุดแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กชายวรจักร พลเยียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กชายสิทธิพร จันโส
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กชายอธิการ จันทร์สิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กชายอาณุวัฒน์ ประทุมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทือกท้าว
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จัทร์สิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงขวัญข้าว มิทลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงธนัชญา คนประสพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สงวนพิมพ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กชายมนต์ชัย โศรกศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ทุมมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงทิพย์นภา ปจจุโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ วรรณทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กชายโชคทวี โพธิทา

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กชายญาณวุฒิ พะลาด
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กชายพัทธนันท์ ธานี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กชายพิสุทธิ

์

บุดดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียนยัคฆ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กชายภาณุเมศ อ้นอิน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กชายวีระภัทร พนาอุดมสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๗

เด็กชายอนุชิด พินทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กชายอภิรักษ์ รักการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กหญิงจินดามณี รักการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กหญิงปภิชญา วงค์ชมภู
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กหญิงรุ่งรัศมี พิมสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงวิชุดา สุดไชย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงสุภิชาญา ช่วงชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงอารยา ใจเด็ด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงทิวาพร ดำดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อำพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กหญิงปณนิชา สนทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงนลินี สิงห์โต
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงนิสากร ปุนไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายนฤพล รูปสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายเดชศักดิดา

์

ใจดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงจิตจิราภรณ์ ทิมาทา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงวริศรา สมพร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงโสกานดา เหลาผา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๙ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงชุติภา สีทองลาด
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายปุญญพัฒน์ สิถิระบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายกันตพงค์ แก้วจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายชัยพร สมคะเณย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กชายพงศดายุ เข็งนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายพิเชษฐ์ บกน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กชายภัทรเดช สมน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กชายนรบดี คูณหล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงไพจิตรา วิชาพูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ปาลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ปาลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพทย์กระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงพรกนก ตันสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงวิยดา จรรยาเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กหญิงพณิชา เบ้าคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงสุธิดา คำโกน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงสิริพรรณ สมบูรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงภัทรศยา ไชโย
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กหญิงตรีรสา เหลาเคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กชายพีรวิชญ์ ค่อมบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กชายอิทธิพล ดาผา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กชายธนวัต ทองลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กชายฉัตรมงคล สิมัยนาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายธิติวัฒน์ พรชัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา เอกภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงสุนันทา ภูลาหา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงปฐมพร ช่วยสุข
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงปานระพี ชินโคตพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงยุพาพร พรมลาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงศิรดา ภาระเวช
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงเขมิสรา บัวขาว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงศุพัชรา เนืออ่อน

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงภัทรธิดา คำหมูน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โทหัด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายปยะพล ผลานิสงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๐ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กหญิงสุภาพร ไม้น้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กหญิงปาลิดา แสงปอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กหญิงกมลวรรณ์ คำภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ คุณมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๔

เด็กชายวีรภัทร แฝงฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๕

เด็กชายธวัชชัย ทินโฮง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๖

เด็กหญิงรัฐพร อาจปรุ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงจรณินทร์ ตระการ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายจิรพงษ์ อภัยนอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ปญญาดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กชายโชคชัย ธิตะโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กชายสมยศ ทองทับ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

อ่อนท้าว
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กชายอเนก บึงไกร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กชายณรงค์กร หอมสมบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงสุทิชา ปละนาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงอภิญญา วรรณลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงปวีณา พันธ์โสม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงกุลธิดา แสงปอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงสุคนธ์ธา จำปาวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ไผ่โสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงมานิดา จงสีทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กชายอภิวัช เคนคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รักมัน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กหญิงอารียา ด่อนแผ้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงชุติมา สายแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงสุวรรณา นามโคตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ ทาดาวงษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กชายพชเมษฐ์ สิงห์คำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ สีสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงศิริวรรณ ด่อนแผ้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กชายธีระพงษ์ สาระคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุวัฒน์มีชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กชายธีรพงษ์ สีคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กชายนรินทร ช่วยสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กชายศุภณัฐ พลอยสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กชาย พงศกร. สุวรรณะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กชายกษมา สมวาส
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กชายก้องตระการ สมตัว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ยิงยง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กชายมาวิน พิมพ์พา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงวิภารักษ์ ไม้น้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงเกวลิน วงศ์ปอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์โสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงขวัญแก้ว คำแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงนฤภร สอนอาจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สุรินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงอธิชา ดำน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงนงนภัส พวงพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงพรพรรณ นิยมสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กชายชนะชัย นพศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กชายพงศธร สอนนำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายศรายุทธิ

์

ชนะภัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กชายธีรเดช แซ่ตัง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วิลามาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ ธุววิชาธาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กชายวินัย สมวาส
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กชายณัชพล พโยหา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กหญิงจิตรวรรณ ลอยหา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กหญิงธันยพร สายปอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กชายจารุศันย์ อักคัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กชายกอบเดช วิชัยแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บ่อยยิม

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงมณีรัตน์ ผ่านเสนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงชนัญธิดา เหลืองอร่าม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายไววิทย์ ทาลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กชายเทียนไล ศรีอำพร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิสิงห์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กชายอนันตชัย ปานทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงเมลี ยาศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กชายมนตรี พันธิมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กชายศิววงค์ เข็มโพชน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กหญิงฉันชนก มุ่งชินกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ นิลดำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กชายทวีชัย บุญเกิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กชายภูวดล บุตรอ่อน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กชายสุรินทร์ จันลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงกุลธิดา กุ่ก่อง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงต้องใจ อังคะเว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงนิภาพร ธานี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทองมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงปยญา ทองมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงวรัญญา ชายผา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ทุมมากรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงปานวาด สายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงสุนิษา ไม่ลึกดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงสุรลิตา เผ่าสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายธเนศ ธรรมรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กชายนิติพงษ์ ทุมยา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กชายพีรภัทร พุฒโสม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๒

เด็กชายสุพจน์ ปญญาดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงมนต์นภา ลินลา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงวิภาวี ใจเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๕

เด็กชายจิรายุส ธิมาทาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กชายสหรัถ สะเดาว์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๗

เด็กชายกิตติโรจน์ กุลวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กชายเชาวทัศน์ ปดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีบัวงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงวริญดา เมืองนายม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงนิตยา จันดากุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๒

เด็กชายอาทิตชัย นนท์พละ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๓

เด็กชายยุทธชัย บำเพ็ญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บริสุทธิมานวงค์
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๓ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงธนัยพร ทวีพัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กชายวิศวะ บุปผามาลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา สิถิลวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงวาศิณี จังภูเขียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายทิวัตถ์ ขันคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กชายสิทธิพล เพ็งสา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายโรจนินท์ คูณยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ นิสดล
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กหญิงปารมี เปรืองปรัชญ์

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

ช่วยสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายนิธิศรุจ กลินศรีสุข

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กชายปภังกร สุดหา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายกันติทัต ภวังค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กชายชลอภิชาติ สอนแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายวัชรพงษ์ พันแสน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กชายวีรภัทร หาสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงสกวัน คำสิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงพิชญา กันหาชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ แสงจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์คาย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงจิรานันท์ กันหาชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา ประสาร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ท่าหาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สารีบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายพิเชฐ ประโลมจิต
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กชายพงศภัค ทองชุม
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กชายจิรพัฒน์ สีหล้า
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ปามัน

่

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ หลำศรี
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เรืองอยู่
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงพรรณิภา นามบุตร
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงรุ่งดาว ประสานวงศ์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นามบุตร
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กหญิงนภาพร ทุมมา ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงพัชญธิดา วรรณา
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๔ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงอัญญา จุใจลำ
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายศิวกร จิตตรีเหิม
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพลรส
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กชายทรงวุฒิ ประทุมทอง ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนเพียง ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กชายพิพัฒน์ สองศร
๒๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กชายธนวินท์ พสุนนท์
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายธันยา กางชา
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กชายอนุภัทร มะรุคะ
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ สุธา ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงศรัณย์พร อินทร์สา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กหญิงปรารถนา สำเภานนท์
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงวรรณนิภา รอดกรรม ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงปาลิตา ประทุมวัน ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ทันธิมา
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงกุลนัดดา จันทรง
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ โอสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงปนัดดา สองศร
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วง อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กชายปยากร โกมลศรี
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิมมาเคน ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กชายอัศมีเดช บุญประกอบ
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงจีรนันท์ นามบุตร ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ดาษดา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงชลิดา พงษ์ภกดี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๔
เด็กหญิงบุญญากานต์

สุขศรี
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงพัชรา ลายทอง
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงภันทิลา ชนะทร ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงรัตนวรรณ นามวงษ์
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงวัลนิสา สิงห์กล้า
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงศศิประภา ไชยเสนา
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายกฤษฎา ช่วยชด ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กชายนมล สายสิงห์
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายสรชัย อาสาเหลา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กชายเสริมชาติ ส่องแสง
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กชายกวี สิงห์เชือ

้

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิสดล
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงจุฑาทิตย์ สายเล็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กหญิงพีรดา อยู่เย็น
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงพรนัชชา ลอดกรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วกนก
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กชายสุปฏิปนโน ศรีเล็ก
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ สีใส
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กชายสุวินัย พินิจเนตร
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กชายพิรพัฒน์ อนันต์
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงทิพารมย์ อินทร ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กชายธนพล สายสิงห์
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กชายกิตติพงษ์ โมหา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ เครือสีดา
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กชายทวีชัย พึมกุล

่

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กชายโกศล บุศบง
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วกนก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงศิริวรรณ สอนไชย
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายเกริกเกียรติ ดีมาก
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กชายกมลเทพ แก้วกนก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายพัชรพล ทองคำ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กชายปฏิวัติ การัตน์
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายชนะชัย มหาเสนา
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กชายธีรภัทร กำเนิดสิงห์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วกนก ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงเยาวพา ถูกธรรม ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงญาณีนาถ บุตกะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงยศพร สีหล้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงชนิภา หินแรง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปูคะธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงประภาศรี ดีมาก ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงประภาศิริ ดีมาก ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงนพลักษณ์ นามโท ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงปุญณมา ศรีเล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๘

นายชัชวาล ใจเดียว

่

๑๒/๙/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๔๙

นายปรีชา ลานนท์
๑๖/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๐

นางปรียา สีหา ๗/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายพชร จันทรเสนา
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญวงค์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กชายอธิชาติ ซ้อมวงษ์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายวัยวุฒิ เหล็กกล้า
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายพีรพล สงเคราะห์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๖

นายอนุสรณ์ สิงสถาน ๗/๖/๒๕๑๓ วัดเกษมสำราญ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๗

นางจันทร์จิรา
เอือพัฒนาพานิชย์

้

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

วัดเกษมสำราญ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๘

นายศราวุธ วะสุขันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

วัดเกษมสำราญ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๕๙

นางสาวเมษยา ภารราช
๑๐/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๐

นางสาวกัลยา สุทวา
๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๑

นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาส
๒๕/๔/๒๕๑๘

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๒

นางเบญจมาศ เชือหงษ์

้

๒๓/๘/๒๕๑๐
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กชายอภินันท์ รัฐจางวาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายธีระยุทธ ส่องแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายธีระภัทร คำสุนีย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กชายรัชพล สอนอาจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีเวียง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กชายอภิชาต อินทร์ตา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงกชกร พึงพบ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงวริศรา ศรีโสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ภูสิตตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงวันทนีย์ ศุภลักษณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงประภาสิริ พึงพบ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงปาริตา อินทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงภนิดา การินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงภิญญดา จรลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงนันธิการต์

เพชรพราหมพะเนาว์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงปาลิตา เวชภิบาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงสรีรัตน์ ศรชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายธนพล หมูนหมาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายทศพร ตะวัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กหญิงพิชณ์นาฎ ไชยอ่อนสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงปนัดดา มัตผา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงอุชาวดี กุก่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงวิภาพร บุญเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงกฤติยา ทองเสือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงญานิสา จันสุตะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลักสิม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงชนิดา มิงขวัญ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กชายสุธีมนต์ ผิวเหลือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กชายเอกพัฒพงษ์ โคตวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กหญิงนิรามัย แจ่มเชือ

้

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายวรวัฒน์ โวหารลึก
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กชายภากร โคตรรสขึง
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กชายพีรภัทร แจ่มเชือ

้

๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กชายวรวิทย์ จรลี
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนสี
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ รูปสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พันธุยา
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงพิมพ์พิกา พันธุยา
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงวิจิตรา ศิริบุตร
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงปวีณ์นุช หิมะคุณ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงกนกพร พรมสะอาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงพัทธวรรณ สุวรรณกูฎ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงสโรชา สิงสีทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายวัชระ แช่อึง

้

๑๘/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงวรรณพร สอนสา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงประภาพร ขันแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงสุนิสา วงเวียน
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กหญิงณัชชา แสนดี
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงกรพิณ บุญแก้ว ๔/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงลินดา สีคำ ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายเจษฎา จิตรสง่า
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กชายนวพล บรรทอน
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ หมดหลง
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงพิมพิกา จงจำ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงพรรษชล คำหอมรืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี เคนแสนโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กชายพงษ์เพชร จันทร์เรืองศรี
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๐

นางลำไพร บุญประสาน
๒๘/๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๑

นางสาวปวริศา ทีอุทิศ
๑๘/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๒
ว่าทีร้อยตรีศรีอาภรณ์

่

พินุล
๑๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๓

นางสาวฐาปนีย์ บุญอ่อน
๑๐/๔/๒๕๓๖

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กชายจตุพร ยอดศิริ
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กชายพัชรพล คงแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กชายชลันทร กะกำ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กชายดิษฐณรงค์ ชูคำ
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กชายภานุกร ธรรมอินทร์
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กชายธนาคิม กล้าหาญ
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กชายธนัชชัย จิวนุช

๋

๒๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ กะกำ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กชายพีรพล สามี
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กชายกฤษฎา กุลวงศ์
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กชายรพีภัทร์ มูลสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ถานอ่อน ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงจารุภา ไชยผา
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงวรรณวิษา อ้วนลำ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ กำดำ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินโสม
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา อินโสม
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงวรนุช สีหมอก ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงรติพร อิทร์โสม
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กหญิงจิราพร อินทร์โสม
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงสุภัสสร กุลบุตร
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กชายกิตติกวิน บุตรสิงห์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ สีหมอก
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงกัลสุดา อุดมญาติ
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงมณฑิตา วันนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายไมตรี เพราะพืช
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ ถายะพิงค์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายพงษ์ภิวัตร วันนา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงพัชรภา มะหิน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กชายพชณ สีสาวแห
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กชายสรยุทธ์ บรรดาตัง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กชายศักดิดา

์

พรมดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายดิสกุล พาหา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงธันยพร รวมจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงจิราวดี ฉลูศรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายธีระวัฒน์ ประจัญ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๐

นายปฏิพัทธ์ ฉลูศรี
๑๙/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๑

นางสาวสมพิศ ตีตา
๒๕/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กชายพีรภัทร ทวีพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กชายภัทรพล แรกเรียง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายเพชรสัน นิยมสุข
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงสาวิกา สุขเต็ม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงสไบแพร เชือสิงห์

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงพรไพลิน อัปกาญจน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ลุกโม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๖๙
เด็กหญิงศิริวิมลกาญจน์

วงขึง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กชายพัชรพล หาลิพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงปรีญา ปาชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายนครินทร์ อมรสิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงพิยดา เหลาผา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๔

นางศุภมิตร ชือตรง

่

๒๙/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๕

นางชฎากาญจน์ อยู่คง
๒๓/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงธนาภา สิงจานุสงค์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กชายทีปกร นพเคราห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กหญิงนัฐธิดา สุดเต้
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ตาท้าว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงกมลชนก กุลโท
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กชายอัฐพัส เหลาหล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กชายณัฐพร หาญชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงวิชิตา ศิริฤทธิไกร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายทรงพล กุลโท
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายนวพล สุดเต้
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายเฉลิมชัย แจ่มใส
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กชายวีระวัฒน์ รุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงชลธิชา บุดดาพันธ์ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา สำเภา ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงกัญญา ทองหล่อ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายธนากร ศรชัย ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายพงษ์พล พวงอิน
๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ โสดามรรค ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กชายนพจร ศรชัย
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กชายรุ้ง สีทองทุม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายศิวนัฒน์ ลามทุม
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สะตะ
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์

แก่นเกษ
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กชายมงคลชัย ละม่อม ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กชายกิตติธัช ฉิมพลี ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายพีระวิชญ์ อรัญมาลา
๒๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กชายสุทธินันท์ ปาลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายภานุพงษ์ วงศ์พรมมา ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายเจตนิพิฐ แจ่มใส ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายปฎิภาณ ทบบัณฑิต
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี มูลน้อย
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยำยวน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงรมิดา มัฐผา
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงแพรวา ผลจันทร์ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงกัญญากร มังคัง

่ ่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กหญิงภวิภา เกษางาม
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงจิรภิญญา โคตรกว้าง
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงวิมลสิริ คำภู ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงวัชราพร ถาวัลย์
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายปญญา ธรรมวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์ตีบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ การัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ สีเขียว ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๑๙

นางสาวปาริษา ศรชัย ๗/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๐

นางสาวมยุรี โพธิพา

์

๒๖/๑/๒๕๒๖
ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๑

นางสาวเยาวลักษณ์ มาลัย
๑๓/๒/๒๕๒๒

ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๒

นางสาวอุดร ชุมพันธ์
๒๑/๔/๒๕๑๙

ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๓

นางสาวบุญมา โพธิพา

์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐
ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๔

นางสาววิภาวรรณ ลุสมบัติ
๒๑/๗/๒๕๓๓

ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๕

นางจงรัก บันเทิง
๒๗/๒/๒๕๑๙

ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๖

นางประนอม บุญจวบ
๒๑/๑๒/๒๕๐๓

ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๗

นางบุญหลาย ฉิมพลี ๘/๔/๒๕๑๔ ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๘

นางสำรวย โสดามรรค ๘/๔/๒๕๑๙ ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๒๙

นางพรพันธ์ นิติพัฒนะธีรกุล
๑๔/๘/๒๕๐๗

ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๐

นางพิสมัย เพ็ญชาลี ๕/๔/๒๕๑๕ ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๑

นางสมพาน สีรับสี ๕/๕/๒๕๑๒ ศพอ.วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายวิษณุสรรค์ เพิมพิม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ มีฤทัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กชายนวพล ยิงยง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงทิพย์อาภา เลือนลอย

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงปยภรณ์ โสภณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กหญิงปทมวรรณ โคตพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงกาญจนา เดชแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงธนัญญา ชินทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายนันทกร เพชราเวช

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงพัฒทรธิดา นพศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายอนันต์ วงค์ดวงผา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายสถิต แก้วรักษา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กชายชยุตพงค์ ดวงเต็มใจ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปยมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายชิตณรงค์ สงวนพิมพ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายณัชพล โลมรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายนพรัตน์ ทิลาธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๔๙

เด็กชายศักดิเดช

์

โคตรพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงจิราภา อุธานุเคราะห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ นามทองต้น
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา โคธา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงจรรยพร วารีพัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายสหรัฐ ตามวงษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายอัมรัตน์ สิงห์กล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กหญิงนันทนา ทิลาธรรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กหญิงทิพย์นภา วงศ์ศรีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กชายธนโชติ อันทะราศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กชายชุติวัต สิงห์คำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กชายพิชิตชัย เทียบมาก
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กชายอนุภัทร โอณวัฒ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงคัมภีรดา ใจเด็ด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงวัลดา ขันตินัติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงชุติมา นาครินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงสิรภัทร ดารากัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กชายอธิชาติ หอมจำปา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กชายภูริภัทร คำแดง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กชายชัยณรงค์ แซ่ลี

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทีรวม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา เชือท้าว

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงเกตสุดา โพธิสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ เสาเภานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงวารุณี สร้อยทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงนันทิดา สร้อยทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ นามสี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายธวัชชัย ปาสาทัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรพรม
๒๖/๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายพีระเทพ กาสี
๒๕/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ ขันสิงห์
๒๙/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ปูคะธรรม
๒๕/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายธนายุต หลาทอง
๑๕/๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายพลกฤษ บุญฉวี
๑๕/๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายอัครชัย สมทรัพย์
๑๔/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายเกียรติคุณ ยุตวัน ๕/๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายนนทนัน นามนวด
๓๑/๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยังยืน

่

๕/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายกุศลิน อ่อนศรี
๒๔/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงชาลิสา สำเภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงธิดาวารี บ่งเทพ
๒๙/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงปาริตา ธรรมโม ๒/๘/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงนาตาชา หยัดยุโกป

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงวิไลวัลย์ สมเวียง
๒๕/๒/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงภัทราพร พาเชือ

้

๑๐/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กหญิงอรอมล หอมจำปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กหญิงประภัสสร มะกุจะ ๘/๖/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กหญิงชลธิชา หลาทอง ๙/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงศิริกัญญา สิงห์เชือ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงเมธิตา ยุตะวัน
๓๐/๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงปาริฉัตร คำพางาม ๘/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงปาริตา การัตน์
๒๙/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงสุธิตา กิงทอง

่

๑/๗/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงพรญาณี ประเสริฐสังข์
๑๘/๕/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงวิลาลัย หลาวคม ๑/๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กชายเกียรติกุล เครืองเงิน

่

๖/๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายธีรโชติ ไหลหลัง

่

๑๕/๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๘

นางมลฤดี บัวบรรจง
๑๗/๒/๒๕๒๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงกัลยา ทันธิมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กชายธาดาพงษ์ ผุยพรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายธีระเทพ โพธิสุวรรณ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายพิทักษ์ เจริญจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายกฤติกล หลักคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายกิตติพงษ์ จันกันทะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายกิตติราช บุญโท
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กชายขานนท์ ซินโคตรพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายจิรายุส ทองปด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายโชคมงคล โกมลศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายณัฐดนัย โคตวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายดนุพงษ์ โคตรพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายทัตพร คลังตระกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายธนชัย บึงลอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายธนภัทร ข่าขันมะลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดำบรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กชายธนวัต แสนสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กชายธนันทร นามผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายธนากร สุตนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กชายธนิสร สีมาฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ดวงมาลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายธาวิน ปองกัน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กชายนนทวัฒน์ บุตราษฎร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายนิติปกรณ์ ครูประทีป

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กชายนิธิพงษ์ วารีพัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กชายปรีชา สอนแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กชายปวริศา โคตรกว้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กชายปณณวัฒน์ ทวีพัฒน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กชายปติภัทร ขันแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กชายพงศกร สีงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กชายพงษ์ภิภัทร สุทวา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กชายพลพัชร จันสุตะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กชายพัฒนา รักษาภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กชายพัสกร วงศ์คำจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กชายพิชาภพ นิลเทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กชายพีรพล ต้นบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กชายพีระพล อ้วนดำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายพีระพัฒน์ พรมมาโฮม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายพีรัชชัย ต่วนเทพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายภัทรินทร์ อินทร์นอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แรกเรียง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายภูมิภัทร ไกรสีกาจ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ คำมะณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายราชัน กันละนนท์
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายวรชิต พึงพรม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กชายวรวิช เงินราง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กชายอภิเดช วงศ์เงิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กชายอมรเทพ ตรีราวาส
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กชายอัศนนท์ มาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงชลธิชา เคนดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กหญิงแพรว จันทร์แจ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงวรรณนิภา โมตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ศาสนกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๒

เด็กหญิงสุวรรษจณี พงษ์ดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงกมลชนก วัตถุมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๔

เด็กหญิงกัณลญา ไหลหลัง

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๕ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงกานตืธิดา ทาวะรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงจิณดารัตน์ พิมพ์เวียงคำ
๑๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา ฟกฟู
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ คำเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงชลธิชา จันลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงชาลิศา กลินดอกพุทธ

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงเชอรี

่

เพ็งดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กหญิงณิชกมล ปานอินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงธนพร พุทธแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงธวัณรัตน์ จันทร์นำคำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงธีรัศชา มีโชค
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงนัชชา พระอารักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงนันทิวา อาสาราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงนันธิดา กลินลันทม

่ ่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กหญิงนำทิพย์ นริยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงนำเพขร พิยะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กหญิงนิรภร คำซือ

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยิงยง

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
ศักดิสร้อย

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงปยดา ช้างสกล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงปยนุช พึงพบ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงพชรชร คิดสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงพันธ์ธิรา รูปสูง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงพิชญา ชาติแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิตตรีงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สามารถ ๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๒

เด็กหญิงพิมพ์อักษร เจือจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงพิมรตา พูลพล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๔

เด็กหญิงมิณตรา สมบัติมน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงวริทร โคตรกว้าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กหญิงวันวิภา วาปตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงวิชยากาล ทองศรีสืบสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๘
เด็กหญิงศิริประภากุล

บุญเกิด
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงศุภัศรา หงษ์ศะแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๐
เด็กหญิงสุรางคนางค์ อินทริง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสานศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงอรกัญญา ชุมศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงอรจิรา นนทริ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงอรทิมา ทับแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงอรอนงค์ หลุมทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงอรอุมา นามรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ พิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กชายเจษฎา อุราสาย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กชายฉัตรชัย บัวละคร
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายธนกฤต อินทะแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายธนบดี พลศักดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายธนปกรณ์ สุวรรณกูฎ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กชายพรรณเชษฐ์ กำเกนิดสิงห์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายวทันยู พันพิลา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กชายวัชรพงษ์ โคตรวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กชายวัชรินทร์ วัฒนศศีโรจน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายวิศวกาล ทองศรีสืบสกุล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กชายศุภวัฒน์ ซิมอิม

่ ่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถึงปดชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงเกศสุดา การุณย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา นิลดำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงชลพรรษ มรุณะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงญาณี เกิดแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงดวงกมล คูณเมือง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงธนาริณี พึงเพ็ง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงธันยพร บุญอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงพรลภัส บัวแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กหญิงฟาใส ลายนารี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี พุ่มจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงอนันตา ศรีธรรมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงอลิสรา โลมรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงอารียา โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กชายจักรกริช ทองเบ้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปูคะธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๗ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กชายนัฐพงษ์ วงศ์อรุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายสินสมุทร บัวศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หม้อแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงปริญานันท์ ต้นกันยา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงคันธรส ภาคพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงจักรีวรรณ ฟองลม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กชายพลวัต ทิณเสวก
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยุวบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายประสาน วงศ์กลม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงรักชนก พิทักษา
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงฐิตติมา พงสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กชายสนธยา คุณฤาชา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กหญิง ด.ญ.ศิริพร ศรีธรรมมา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กชายเจษฎา เกษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กชายธงไท เทียมชัยภูมิ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงปยพร ฟองลม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง กุญชราราม  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อาจหาญ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กชายพรพิศาล เมฆลักษณ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กชายศวัสกร ทองอันตัง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ลาเบิกบาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กชายสุขเสมอ กิงผา

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายรัฐฉาน อ่างแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายวีรภัทร วงค์คำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายอภิธาร แก้วเหลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายภูเพชร ทองผาย
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กชายพีระภัสร์ จุลมุนตรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กชายธนกฤต บุญรมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงชโรชา สาระไทย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงจิรชยา ไหลหลัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษาบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงปาลิตา บรรพตาธิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงศรัญญา กรินรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงวิรากร โชคนัติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงศศิรา ประสาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงอารยา พึงโพธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงจิรัชยา โสภะวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงธนพร มหาคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กหญิงฟาใส เหลากลม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี กองพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กหญิงชาลิสา ซือตรง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงสุภัสสร เสาแก่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บู่คำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงขวัญจิรา สายวรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงอรณิชา กาสีชา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงวรณัฎฐ์ ถึงประชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงวรรณ์รตา บุญธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงสุชาวลี ปองปก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายกิตติทัต ยิงยง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายรัชชานน สุวรรณกูฏ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายพลากร แสงคำ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีคุณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กชายศักดีเดช ศิริจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กชายกรวิทย์ เปยมท่าน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กชายจิตรภาณุ สีหาพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กชายจรกฤตย์ ใจตรง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กชายวิทวัส ศรไชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กชายปรมี โยลัย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กชายณทชัย ว่องไว
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กชายภานุวัตน์ ชูชม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กชายธนกิต ก้อนทอง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กชายชยางกรู ยีรัมภ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงพัชรพร วรรณวัตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงพัสวี ปสสาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงลักษณพร หาระสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี ยิงยงค์

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงวริศรา อินทร์จำปา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงสุธีมนต์ จันทร์ทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงธนพร วังวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงสุนิสา ทาบุดดา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงกานต์มณี ฝูงใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงณัฐชญา มำขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงจิราภา บัวโรย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กชายอชิรวุธ สมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายกฤษฎาพงษ์ ทิณพัฒน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กชายสุธีมนต์ ชนะพาห์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พรมทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายวัชรพล เทียมทัศน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายสมัตถ์ สมน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กชายจักริน กุลจินดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กชายจิรวัฒน์ บุษดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงสุภาพร ธนูเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ เชือท้าว

้

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงเมธาวี เปงทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงจินตนาพร ชนะภาต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงวรางคณา พิลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงคมพร ลานนท์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กชายวรวิทย์ เชือท้าว

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายอนุวัฒน์ พืชคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กชายยศสินธร แฝงกลิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กชายณภัทร เรือนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กชายอภินันท์ ทันธิมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กชายปฏิภาณ ธนงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายธีระปกรณ์ ท่วงที
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กชายกิตติกร ขันบุ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายอภิสร สรพิมพ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เทพรักษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กชายปญญากร กกสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทาบุดดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี ใหญ่สมพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กหญิงสุภาพร บัวแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กหญิงอาทิตยา สมงาม
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงณัชชา สมหมาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงสุรีย์นิภา เชือท้าว

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงผกามาส ซาเสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงศิริประภา สาระภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๐ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงชนิตา ตรุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สำราญสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงปุณณิศา เจือบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงอริสรา จรลี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กชายกลยุทธ อึงน้อย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กชายไชยวัฒน์ คำภาแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กชายภูดิศ แสนมาตย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายทศพร อกนิษฐานนท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายอนพัทย์ จงรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายธเนศ เครืองจันทร์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายภูริภัทร์ จันมานิจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ ลือชา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กชายคมชาญ คำหาญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กชายธีระภัทร์ สานนท์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงวรัญญา พัวชู

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงชิดชนก ชนะพา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี ทองเหลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงวิศรุตา ภูสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงชาลิตา ทองผุย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงชาลิสา อินทร์เพ็ญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงธนัชพร สุพล
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงจามจุรี ภูงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงกุลจิรา วงศ์ชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กหญิงพรนภัส สูงศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงสิริยากร คำแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงจิดาภา กาญจนประเวศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนคำเพิงใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงวริษา พรมจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงชลลดา เรืองสา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายศิริศักดิ

์

วงค์ขึง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายนรินทร์ บุญจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายธนกร ช่วยสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กชายบัณพร บุญเรือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กชายนิติภูมิ บุญวิไล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กชายปฐวี ใจน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กชายโซโลม่อน นพศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายทวีคูณ กำเนิดสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๗

เด็กชายธีรเดช พานิชดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กชายปุรานิน แก้วกัลญา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายณัทกร สุริวรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กชายภูวดล เสียงไพเราะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายณัฐพงค์ ประจงบัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เรืองแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายธนโชติ บรรเทิง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงภัทริดา จันทร์ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กหญิงวรรณวิสา อัจฉฤกษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงศิริภัสสร เผ่าสูง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงธัญญภรณ์ สมน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กชายปรเมษฐ์ คำภู
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๐
เด็กชายสมบูรณ์ทรัพย์

จันทร์ลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กชายศุภัทชัย บุญคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงปยภรณ์ พรหมมิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงโชติมณี ปวงกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายปกเกล้า รูปแกะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายธีระพงษ์ พันพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายวัชรินทร์ หม้อแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กชายนรบดี สีสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กชายชานน รอดภัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายดนุวศิน แกะมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายวชิรวิทย์ สมภาค
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ แพงศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กชายศิวกร น้อยตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กชายธีรภัทร วงศ์คำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กชายธนพล วงศ์คำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายอธิการ เหล่าวงษ์โคตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

ขันคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงปณิสตา ชาดแดง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กหญิงสุดารัฒ คู่แก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กหญิงนัคนันทน์ กองอ้น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อาษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กหญิงเจนจิรา ผุดเผาะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงญาณศา เขมะโกศลสันติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงพันเทียน ประสาน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หลงชิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ อนุสงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สาริบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายพชร พรวิเศษศิริกุล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายพีรภัทร จันทะมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่กำชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ บู่คำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กหญิงอักษรารัก ดาผา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กหญิงสุภากรณ์ ไชยรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายกฤษณุพงศ์ ปานน้อย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กชายรชต จันทโพธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ แสงโชติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงรุ้งนภา แก้วหาดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กชายกฤษฎา เข็มทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กชายจิรพัฒน์ สาริกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กชายเตชิต เปงทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงนิภาพรรณ วรรณวัตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงบุหงา ฉิมชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงสิริวิมล แก้วพวง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ พะวัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กหญิงนัทธิชา ไชยสาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ รูปศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายชลชัย บุษบงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายธีรภัทร์ สีงสีทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายกฤษฎา มุสะกะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กชายสิริทรัพย์ พรมจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงกมลชนก วังวงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กชายณัฐดนัย หม้อแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงแววตา ศิริจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กชายรัฐกฤษณ์ นนทะเสน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กชายอัครวินทร์ กุจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กชายก้องภพ กองแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงทิพรดา ชาดแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงกฤตมุข แก้วกลึงกลม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงลักษม์ พลชัย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงปรัชญาพร เท่าทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แพทย์ไชโย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กชายพายุ แก้วกลึงกลม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กชายนาธาร ภาคโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กชายคมสันต์ ภูนิคม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กชายรพีภัทร สาโท
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กชายวทัญยู เหลาผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญประสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กชายพิชิต ศรีโพนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงเมธาวดี ใจเดียว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงกนกอร สิถิระบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงวิภวานี ทัศนารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กชายชลันธร บุญยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กชายชนันธร บุญยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กชายคุณภัทร จันทะเนตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงปาลิตา ทองไทย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แก่นมี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กชายอติวิชญ์ สูกี

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กชายศิโรโรจน์ มังคัง

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พูลเลิศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงสุตาภัทร ใจเดียว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงชนิดา จันสุตะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๒

เด็กชายกิตติกูล มูลคำเหลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๓

เด็กชายณัฐพล แสงหล้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๔

เด็กชายชานนท์ แก่นจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๕

เด็กชายปณณวัฒน์ โรจนโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๖

เด็กชายภัทรพล ทองปนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงชลดา อบมาพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงพิมมาดา ชนะพาห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงปฏิมาพร เท่าทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงชุตินันท์ สาโท
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงกัลยวรรธน์ จันทร์สอน
๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงอุทุมพร นาดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงวิชญาดา บำรุงเขตต์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงชวัลรัตน์ คณโฑมุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กชายวุฒิชัย กุลโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กชายทัตพงศ์ ชาดแดง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กชายพันพาห์ ชนะพาห์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงปรางค์วลัย ทัศนาลัย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงวรัญญา รูปช้าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กชายชญานนท์ แสงแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงอาริยา ขันติจิตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กชายฤทธิพงษ์

์

ทะยะราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายกิตติพศ พุดชา

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายณัฐพล สำมาวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายบุรินทร์ มูลทา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๖

เด็กชายยุทธพิชัย ชืนใจ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เทพคุ้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๘

นายทศพร มีศิริ ๖/๗/๒๕๔๑ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๑๙๙

นายนิมิต พรมสอน

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๐

นายศาสตพร สุวรรณศร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๑

นางสาวกัลยา สุดตา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๒

นางสาวพจนีย์ สยามล
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๓

นางสาวรัคนาพร จำปานาค
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๔

นางสาวจุฑามณี ภุมมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๕

นางสาวพัชริดา รันใจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๖

นายศิวเวฐน์ ธนูสิลป
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๗

นางสาวพัชราภรณ์ ยืนยิง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๘

นางสาวนัฐริกา โขหานาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๐๙

นางสาวพิชญาภา พาพินิจ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๐

นางสาวศิริลักษณ์ ชีด้วง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๑

นายสุรชัย นันตาบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๒

นางสาวมณีเมขลา ปานคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๓

นางสาวลัดดาวัลย์ มันคง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๔

นายไวทะยา พร้อมวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๕

นางสาวนารีรัตน์ มีโชค
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๖

นางสาวกฤษศิญา คนซือ

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๗

นางสาวโยษิตา ปสสาคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๘

นางสาวมุขสุดา นพศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๑๙

นางสาวอักษณภัค วะสุขันธ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๐

นางสาวมาริสา เจริญท้าว
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๑

นางสาวสุพัตรา ทาบุดดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๒

นางสาวบุษยมาศ ทิมพรส
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๓

นายประสิทธิ

์

สังฆมณี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๔

นางสาวพัชรี ทีเขียว
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๕

นางสาวอิศริยา สิงห์กล้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๖

นางสาวธุวพร นพคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๗

นางสาวสุดธิดา โลมรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๘

นางสาวภาวิณี บุตะวัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๒๙

นางสาวสุพาพร พิพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๐

นางสาวกมลชนก กาวัลย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๑

นางสาวเมรัญณี ทองบุณาณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๒

นางสาวศจี ซึงพรม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๓

นางสาวอารัชญา โสเพ็ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๔

นางสาวสุดดารัตน์ ทดแทน
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๕

นางสาวจิรภา บัญใหญ่
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๖

นายสหรัฐ มิงขวัญ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๗

นางสาวนิพาภรณ์ สอนแสง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๘

นางสาวชนิภรณ์ หาคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๓๙

นายประพันธ์ มลิทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๐

นายภารดร บุญแก่น
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๑

นายทัศติพงษ์ พร้อมวงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๒

นายสุริยา ชารัมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๓

นายสุทิน จำปาโท
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๔

นายบัณฑิต ติดต่อ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๕

นายโชคสถาพร ทูนา
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๖

นายนนทวัฒน์ ดอนมนุษย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๗

นายนัฐพล บุญงาม
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๘

นายนิธิ ปาทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๔๙

นายวีระยุทธ กอบแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๐

นายอธิวัฒน์ เติมศิลป
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๑

นายกิตติศักดิ

์

ศรีธรรมมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๒

นายกฤตานนท์ แสนอุบล
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๓

นายธนวัฒน์ ระวี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๔

นายศุภโชค ชาคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๕

นายภุชงค์ พันพา
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๖

นายอภิวัฒน์ ทองห่อ
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๗

นายทรงกลด บุญอ่อน
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๘

นายปยะมงคล ชนะภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๕๙

นายลือฤทธิ

์

โทณะกุล
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๐

นายสุราวุธ โสดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๑

นายปฏิมา ดากำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๒

นายองอาจ พิมพ์พรหมมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๓

นายขรรคชัย ชมภูเกตุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๔

นายเกตษดา สุขแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๕

นายทวีศักดิ

์

เทือกท้าว

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๖

นายศรีจันทร์ เชิดชูง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๗

นายฉัตรชัย พวงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๘

นายณํฐพงษ์ แก้วประกอบ
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๖๙

นางสาวอติกานต์ แก้วกลึงกลม
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๐

นายอนุชา แดงชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๑

นายณัชพล มณีกรรณ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๒

นายภัทรพล รัมมะมนต์
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๓

นายณัฐพงษ์ พิมพ์ศรีโครต
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๔

นายอรรถพล ประทุมทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

สองศร
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๖

นายนลธวัฒน์ บุยเนตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๗

นายก้อง ชะอุ่มพันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๘

นายสิทธิโชค พิลาสันต์
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๗๙

นายจิราวัฒน์ พุ่มจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๐

นายเชิดชู ชืนชม

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๑

นายธรารัตน์ หงษ์เปล่ง
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๒

นายนพณัฐ เกษมสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๓

นายนนทวัฒน์ วะนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๔

นายธีรยุทธ ร่างกายดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๕

นายรักษากานต์ พิมพ์พรหมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๖

นายไชยรัตน์ หาระสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๗

นายเจษฎา รวมวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๘

นายปยะวัฒน์ มุทาวัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๘๙

นายพงศ์พันธ์ อ้วนลำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๐

นายนาวิน สาธรเวช
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๑

นายฐาปนา ละม่อม
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๒

นายร้อยตะวัน วงศ์สายตา
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๓

นายนัธวุฒิ พรมด้าว
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๔

นายศราวุธ ศรีวะกุล
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๕

นายวรินทร สามัคคี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๖

นายภัทรภณ ธาดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๗

นายวิโรจน์ สามัคคี
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๘

นายธนวัฒน์ คำภู
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๒๙๙

นายธวัชชัย อยู่ศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๐

นายธนากร แพงสิงห์
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๑

นายอานนท์ นามสี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๒

นายสุรเดช เสาว์ศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๓

นายเศกกฤษ ชายแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๔

นายธนาดูล คำภูลอย
๑๖/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๕

นายวีระพล นามแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๖

นายจิรวภัทร จันทะยงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๗

นายนิรวัฒน์ มาอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๘

นายศราวุธ นามบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๐๙

นายพลวัตร ฉิมพลี
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๐

นายวุฒิไกร สายเนตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๑

นายติณณภพ บุษดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๒

นางสาวจรัญญา ไชยสุวรรณ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๓

นายวัชรพงษ์ สีสุวะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๔

นายปริญญา สีบุญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๕

นายวีระพล กุมลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๖

นายศุภวัตร ผึงผาย

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๗

นายชาตรี มืดผา
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๘

นายภานุวัตน์ บุญลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๑๙

นายอาทิตย์ ปานอินทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๐

นางสาวประภัสสร หล้าบุดดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๑

นายนนทวัฒน์ กำไรงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๒

นายทรงชัย เชือบุญ

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๓

นายธีรพงศ์ สำเภานนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๔

นายกิตติธัช บำเพ็ญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๕

นายกิตติพงศ์ บ่อเพชร
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๖

นายทนงศักดิ

์

นางาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๗

นายณัฐวุฒิ ชอบเสียง
๐๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๘

นายธีระพงศ์ มณีศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๒๙

นายนพรัตน์ พุทธา
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๐

นายธนสาร บุตรวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๑

นายกิตติศักดิ

์

ดาวเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๒

นายสุนันท์ พรจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๓

นายอุดมศักดิ

์

ดีโคตร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๔

นายธนาดลย์ มะลาวัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๕

นายณัฐพล แก่นสาร์
๒๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๖

นายพันธกานต์ กุมขุนทด
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๗

นายจิรายุส ไชยพันธ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๘

นายศรายุทธ ตามพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๓๙

นายวิจิตร พันธ์โสภา
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๐

นายเดชาวัต วิลาวัลย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๑

นายนันทวัฒน์ นารีโภชน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๒

นายอุดมชัย หมอนคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๓

นายแสงปทีป เพ็ชรหมืนไวย์

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๔

นายเจตรินทร์ บุญประกอบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๕

นายเจตรินทร์ เกษางาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๖

นายณัฐพงษ์ ลีลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๗

นายปราโมทย์ บุญเกิด

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๘

นายนันทวัฒน์ แก้วปชฌาย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๔๙

นายทิวากร ว่องไว
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๐

นายพิสุทธิ

์

ศุศลักษณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๑

นายเฉลิมเกียรติ ผลบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๒

นายสราวุธ ทีเขียว
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๓

นายสุริยา กลมเกลียง

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๔

นายพงศธร ถึงปดชา
๓๐/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๕

นายธุต ทาบุดดา
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๖

นายเมธี พิลาบุตร
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๗

นายสุเมธ สอนอาจ
๐๒/๐๘/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๘

นายวิวัฒน์ เขตนิมิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๕๙

นายยุทธยา นรมาตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๐

นายธีรพล เหมาะสม
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๑

นายพงศ์พันธ์ จินา
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๒

นายพรชัย สายเคน
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๓

นายเกษมสุข ชิดชม
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๔

นายศักดา หรัญพัฯธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๕

นายอาทิตย์ บุญเสริม
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๖

นายนรบดี สายตรง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๗

นายรุ่งเรือง แว่นไธสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๘

นายมงคลชัย ผาสุก
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๖๙

นายจิราวัฒน์ ศรีดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๐

นายปณวัฒน์ บุตวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๑

นายอภิวัฒน์ บริบูรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๒

นายบุรินทร์ จันทรเสนา
๒๑/๐๗/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๓

นายณัฐพล ทวีโคตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๔

นายกฤษฎา บำเพ็ญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๕

นายศรชัย เจริญวงษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๖

นายมนัสวินส์ อยู่เย็น

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๗

นายธนาเทพ เกษางาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๘

นายอนุชิต โสภิตะชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๗๙

นายธนพล ถนอมจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๐

นายสมคิด บุญสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กชายจักรพงศ์ มูลศรีนวล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงเนตรณพิศ สุขมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงฑิตยา วุฒิพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงอากิตญา บุญจูง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงพรทิวา จำปานาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงอรอนงค์ สังสะกุล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงประภัสสร สิงหธรรม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยรบ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กชายพีระวัฒน์ ขันอ่อน
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กชายนาวา วงค์ศิกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงมณฑิรา ผลบัว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงสุนิสา ภาเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สมเสนาะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญคาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงหัทยา อมาตยกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กหญิงวิยะดา วงสิกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กหญิงระวิวรรณ คำถา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงพีรดา ภูพวก
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงรัชนีพร ประกายแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีชมภู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายกฤษณ์ สมเสนาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กชายประพล ริเริม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุคค
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงรินลณี บุญเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญมัน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงชลลดา กุลบุตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงเกษแก้ว เรืองเนตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงกลมพรรณ ภาเรือง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงพรชิตา เหลืองงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เสาคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงภัชราพร เครือวงษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงพจนีย์ คำรัตน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงรุ่งรัศมี ทัดศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงเจม บุญชิต
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงวรนุช บุญละออง
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงอรัญญา พละการ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายศุภกร ผิวคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายศิริชัย ทองหล้า
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายพรประสิทธิ

์

พูลทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กหญิงณัฐสุดา พินทุ
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ ทัดศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงประภัสศร บุญชิต
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กชายพลพล คำพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงพงศ์ศิริ พุ่มแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงศราวุฒิ สุคนธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายสมัย คำรัตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายชาตรี แสวงทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กชายเชาวลิต บุญชิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงหนูเล็ก บุญจวบ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงทัศนีย์ แสวงทรัพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองมาลี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายสรวิศ กาลสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายอภิชาต ดวงทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายสุทัศน์ ศรีเมือง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาวตระการ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุโภภาค
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงชมภูนุช สุโภภาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงสุนันทา เสาธง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงธนาภา ผิวคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงวิภาดา อยู่สุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กชายธนพล สีแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงอริสา แสวงทรัพย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๔

เด็กหญิงลักษมี ชืนใจจิตร

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กชายบัลลังค์เมฆ วรรณทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๖

เด็กชายโชคชัย มูลราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๗

เด็กชายจักรพันธ์ หาระสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๘

เด็กชายนิติทัศน์ ถนอมพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๔๙

เด็กชายธีรภัทร พันธ์เพ็ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๐

เด็กชายสมพล บุญชิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๑

เด็กชายธนพล จันทร์สุตะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๒

เด็กหญิงพิมพ์พร ท้าวมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงเฟองฟา ผลบุญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กหญิงอภิญญา ทองคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงกาญจนา เสมอศิลป
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กหญิงจิราวรรณ บูชาพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงศุภิสรา ไชยพันโท
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงศิรินภา สุยังกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงมุฑิตา สมศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ์ บุญจวบ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กชายธนัญชัย บุญชิต
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงปาริฉัตร จิตต์ไทย
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กชายบรรหาร อำพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กชายนิรัญ กัญยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๕
เด็กชายประพันธ์ทรัพย์

พินทุ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ ผิวพรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กชายอำนาจ อินโสม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงอัมรินทร์ หาระสาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงประภัสสร ทองคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงกาญจนา ทัดศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงสุภัสสร อินโสม
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงอรรทิสา อินโสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงวรรณภา จันตาภรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงปาริชาติ สีแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงธารทิพย์ วงศ์อินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ปญญางาม
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กหญิงอราวรรณ วิรุณพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงศ์ขันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงอภิญญา มูลราช
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงชัยรัมภา สีแสง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ สุโพภาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กชายธนากร คุณไทย
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผิวคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กชายสราวุฒิ อยู่สุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กชายธนรัตน์ บุตรดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กชายพลพล พลยุทธ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กชายภานวุฒิ พันเอ็ด
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงอนัญญา บุญชิต
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายณรงค์เดช นาฬกุล
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงสุพัตรา บุญชิต
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงนภัสสร ท้าวมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงกอหญ้า จันทร์สุตะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงอัญณา ภูศาวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงพัชรา เกรินรักษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงแก้วตา ลอยนวล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงวิริยา เฉลิมศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ พรมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงพราวพิรุณ บัวทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงกรวิภา พนไธสง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงสิรินทรา ริเริม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กชายนันทวุฒิ ศรีเนตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ผิวคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงศลิษา ธรรมประโยชน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กชายจักรี อินโสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงขวัญรัก แย้มจิตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงปยะฉัตร พรมดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กชายนพรุจ นาคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์สถาน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กชายเจษฎา นำทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กชายธีระชาติ รินดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กชายไก่นา ชาวตระการ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กชายชานนท์ แสวงทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กชายชนันท์ชัย ตะรีวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

ทวีชาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร อาจจำนงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงสุภัสสรา มูลราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงจิราพร บุญจวบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงนันทิดา บุญชิต
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กชายวัชระ ศรีคราม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายสถานพร เจริญสังข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายอัคราเดช โพธิคำ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายจักรพรรดิ บัวจูม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กชายสิริราช ผิวทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ใจแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กชายสุพจิต สมเสนาะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงอทิตยา แสนทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงจิราพร เหลืองงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงหฤทัย ยีโถ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงปยะรัตน์ พิมนพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงธีรนาฎ เปลียนเจริญ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กชายทรงกรด ทรัพย์มูล
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กชายชรินทร์ทร กำทรัพย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กชายปรัตถกร ทองอาจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงเบ็ญ พรมโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงพรรพษา สดหอม
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงจิราพร จันทร์สวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงพรชิตา บำรุง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงสุพัชชา ทลุมศิลป
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์ส่อง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงปยธิดา คงเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงอภัสรา จันดก
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงเพชรพร พรรณเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงสุภาพร กุลบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงวราพร ปถวิง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงวรรณนิสา ส่องสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงสำราญ พุฒทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

ดวงจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กชายนพพร บุญชิต
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กชายวัชรากร ชายงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กชายศุภกร เพิมมณี

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กชายวุฒิกร อ่อนนวล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๔

เด็กชายกิติพัฒน์ สีดาพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กชายทวีทรัพย์ กำทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายทองคูณ คำแดง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กชายธนัต บุญชิต
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กชายกิตกร พุ่มจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กชายสมพร กำทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายชัยณรงค์ หวังบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายกฤษฎา จันทรักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายศรุต กำลังงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กชายมานะ ปอแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กชายกำพล ชายงาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กชายศราวุธ เสาร์คำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงอรทิพย์ คำอินทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๗
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

บุญชิต
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงฟาใส กะกำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ดับพลิสซิส
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงพัณณิตา ชืนชม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กชายกฤษฎา ชนะการี
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กชายเอกธิโชค พูลทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กชายธารทอง บำรุง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กชายสมรักษ์ พุทธจักร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กชายสุดสาคร สิงห์สาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กชายเฉลิมยศ เหง้าแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กชายกฤษฎา ปลังกลาง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กชายกิตติภูมิ หนองคูน้อย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ บุญชิต
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กุลบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กชายไกรฤทธิ

์

กุลบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กชายธรรมิน คณะพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงศิรินภา รูปใหญ่
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงศิริพร นำผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงดวงพร บุญชิต
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงไอริน นนทศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงปาลิตา ทะลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองอ่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กหญิงวรรณษา โนนแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ กุลบุตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงกาญจนา โย้จตุรัส
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ วงศ์ขันธ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงศุภักสร ชูก้าน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กชายนัฐพล ใจสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กชายเสกสรร สิมมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กชายเทวราช วันทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กชายธนภัทร ห่วงกระโทก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายพนมพร เข็มพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายอภิศาล บุตรสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๖ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กชายจักรพงษ์ นำผล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายศราวุฒิ โสภาบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เครือพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กชายอดุลย์ ทลุมศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กชายปาฏิหาริย์ สีกำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กชายเกรียงไกร บำรุง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กชายจักรวาล เข็มพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ ขุ่ยภิมี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กชายอดุลย์ กำทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๐๙ เด็กชายประจักรวรรษณ์

บัวเครือ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กชายนนทวัฒน์ รืนบำรุง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กชายนราวิทย์ บุญชิต
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงฐิติมา กำทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พลเสนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๔

เด็กชายวิทวัส ศรีจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายณัฐพล ทองทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายจักรวุฒิ ลาภมูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญเอือ

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา ยสสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงวิไรวรรณ วงษาลี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กหญิงวนิดา ทวีเขตกรณ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กชายภัทรพล สิงห์สถาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กชายอนุชา หลังคำแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงเมขลา แก้วศรีหาวงศ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กชายสุวิทย์ โนนคู่เขตโขง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายเจษฎา ภาระวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กชายธนาวุฒิ พูลผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พร้อมสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงมะปรางค์ นรมาตย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงสุธาสินี นนท์ประมาณ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงทัศน์วรรณ พันธ์ที
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร สมผิว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ วงษ์คำตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงประภาพร มาลาวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงพิจิตรา จันทะกลม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงวนิดา ภูถวิล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงสุดาวัน ดวงคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงสุวรรณา สายสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กชายธนพล ดวงคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงลูกนำ มูลเจริญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงไข่มุก คำอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายวรุตม์ มะลิทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายทวีโชค บุญครอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายพรมจักร บุญช่วย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายนุกูล คัญเตศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายปวีณ์กร ติยาภรณ์มณี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงชลลดา ทวียืน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงเกวริน นุเวช
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงพรทิวา บุญครอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงณัฎฐิดา ผิวงาม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงณัฏฐพร ทองนิม

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงกัญญวรัตน์ นิลพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงสุจิตรา คงดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กชายสราวุธ รสพรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สีมัน

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงปนัดดดา สืบสาว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงสโรชา ใสงาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กหญิงอรปรียา คำดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงกชกร สมเพราะ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๐

นายชาญชัย นิลคำแผง
๑๑/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๑

นางสาวลำไพร พวงพิมพ์
๐๘/๐๓/๒๕๒๐

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๒

นางสาวบุษราคัม แก้วสง่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๓

นางสาวศิริวรรณ จันศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๔

นายอนุพันธ์ พาพะหม
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๕

นางสาวเกษร วันทนา
๐๑/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๖

นางแตง สิมาจารย์
๑๔/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กชายณภัทรภูมิ จินดาวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คณาสิน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร โมฬาศรี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กชายสิรดนัย พานจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงสุชาญา สุขเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายธนกร สุจริตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงพรพณัช ผลวิสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายจตุรงค์ โสพัฒ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายกฤตนัย วงษาบุตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กชายกิตติธัช ขมินแก้ว

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงจันทิมา จันดาคูณ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กชายจิตวัฒนา คงมี
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กชายจิรวัฒน์ กันตา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงดาว อุทัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กชายธนกฤต มลทินอาจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กชายธนดล ไชยศร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงธารใส สุขอ้วน
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายธีระพงษ์ ทองคำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงนิภาวัลย์ บุญมานัด
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงบุตรดี เขตคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กชายพลกร หอมจันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กชายพีระพัต มีคำนิล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กชายภาณุมาศ พงษ์ภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงภานิชยา เลขะสันต์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงวรัลยา พิมพ์จันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กชายวรเชษฐ์ ธิสาชัย
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงวลัยรักษ์ สมจิตร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายวินัย ธิษาไชย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กชายศรายุทธ ทองคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงศศิธร โลกัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงศุภกาญณ์ บุญชู
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงศุภนิกาญณ์ บุญชู
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา คงมาลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อ่อนนวล
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปนะทานัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงแก้วกัลยา ชานิตย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงกัญสุดา สิทธิโห
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๔

เด็กชายกิตติกรณ์ เวชสาร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงจตุพร มังคะการ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กชายจักรพัฒ กันตา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๗
เด็กชายจันทร์ทสรรณ

สีลาล้อม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงดวงรัศชณี เจริญทัศน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายทีรเดช ศรีภูมิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองฆ้อง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายธนากร ศรีชมภู
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงธนาพร ขุนพรม
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กชายธีรภัทร ประชาบาล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กชายนัฎฐวัฒน์ บุญมานันท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กชายปฐวิกรณ์ แก้วพาปราบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา ปนะทานัง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๗

เด็กชายวัลลภ จันศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กชายวีระวัฒน์ พาคำวงค์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กชายศุภกฤต วรรณเวท
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กชายอนุวัฒน์ คำสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงอลิสา สุภะผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงเพชราพร ภาประจง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๓

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ ใยทอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กชายตะวัน นาคนาคา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กชายนที ประทุมทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กหญิงปวีณา นนทะสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายพีรภาส วงค์พินิจ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายรุ่งเกียรติ สิมสุวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงชลดา โยชัยมงคุณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงประภัสสร วันแสวง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงปริณดา เจโคกกรวด
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายสงคราม คูหา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงสุจิรา คำใส
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายอมรเทพ บุญมาทน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายจักราวุธ แก้วพาปราบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงนัฐพร จันดาคูณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กชายจรรยง บัวลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กชายชลชาติ มังตะการ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงดวงชีวัน กตัญู
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

มีระวาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กชายทวีโชค มีระวาน
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๒

นายปฏิพัทธ์ กัญญาพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๓

นายมงคล ชัยมูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๔

นายวรวัฒน์ เลขะสันต์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๕

นางสาวศรัณญา พรมโชติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๖

นางสาวสุชัญญา สีหาพงษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กชายอดิศร พรมสว่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชัยรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงอารียา เหมือนมาต
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๐

นางสาวเดือนนภา แวงดงบัง
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๑

นายณรงค์ฤทธิ

์

ริบเล็งรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๒

นางสาวปยธิดา สาลี
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๓

นายพีระภัทร์ สอนคำเสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๔

นายวีระโชติ ชมภู
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๕

นายศักรินทร์ วิชรินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๖

นายสราวุฒิ คำใส
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๗

นางสาวเพ็ญนภา คำอินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๘

นางสาวเสาวลักษณ์ สังวาลย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กชายคมกฤษณ์ ปาคำทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงปณิดา ปดด้วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายยศศักดิ

์

แก้วคำชาติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงอิงลัดดา สมศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ปญยาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายกฤษ์นรินทร์ ศรีเสน่ห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีวัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กชายครรชิตพล ศิลตำแย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงจารุณี พรมบุญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายจีรพัฒน์ ตะริวงค์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงจุฑามณี บุญมาทน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงชลดา วรรณประภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงชไมพร ทองรถ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงณัฐริกา บุญมาทน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๓

เด็กชายธนากร ทำสอาด
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กชายธีรพัฒน์ สวัสดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๑ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายธีรภัทร แผ่นผา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายธีรวัฒน์ จันเลือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กชายปรินทร ทำสอาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กชายพศวัต โคตรสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กชายพศวีร์ โคตรสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงพัชรพร ไชยพล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงพัชราพร วรรณเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงภัทรวดี จำสี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ มูลมาตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กชายยุทธนา กิงแก้ว

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เกตุศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงวราพร พันธ์โชติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กชายวสันต์ บุญปญญา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายวิทยา แผงโกฏ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปราบจันดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กชายสิรภพ ทุมมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงสิริวรรณ บุรัสการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ปริโส

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กชายสุริยา สุขใส
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ ขุมเงิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ปาคำทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กชายอภิเดช ทารักษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงแก้วตา บุรัชการ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

เครือวัลย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กชายจิรวัฒน์ กัญญาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กหญิงชลิตตา จันทะกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงณัฐติญา แก่นนิล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กชายณัฐนันท์ โพธิคำพก

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทองพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายณัฐพล แก่นนิล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มิพล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงณัฐิดา สิมณี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงทยิดา นนทเสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ วาไทย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กชายธีระปกรณ์ สุดแสนยา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายนพรัตน์ สายบุญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงบัณฒิตา เขตคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงปณัฐดา จันทองพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน พิมพ์ทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายมนตรี โคตรทารินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายระพีพัฒน์ ส่องสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กชายวัชรพงษ์ บัวใหญ่
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงวาสนา จันดาชาติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงวิยะดา เครืออนันต์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงวิลัยลักษ์ อุนารัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงวิสุดา แก่นนิล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กชายศรราม เลคะฉันท์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงศรีสุดา กัญตา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กชายศักดิพล

์

จันเลือน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กชายสรวิศ ไชยพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กชายสรศักดิ

์

จันดาชาติ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงสิริยากร ไชยบอน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ศรีลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปราบจันดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สีลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายสุภากร วรรณเวช
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขอสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อัปกาญจน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงอัญชุลี จันทะศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๕
เด็กชายเพรชเมืองทอง

พรมพิลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา พรมเภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงเพ็ญประภา ปราบจันดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงเพ็ญศิริ ปราบจันดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กชายแสนชัย แก้วพาปราบ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กชายกฤษฎา อ่อนวรรณะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงณันทนา วงค์คำเหลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงจิรัชญา จุลทัศน์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงดุจดารา นาครินทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงทิพย์อรุณ สืบผง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงนฤมล สร้อยปสสา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กชายปติภัทร มีคำนิล
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงสโรชา สีน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กชายอดิสรณ์ ชัยบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงอริสา ทองสมุทร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงจีรภา คำภารถ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ ชุ่มใจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงครองขวัญ กางกัน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผาเหลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายณพกฤต วงศ์ศรีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๖

เด็กชายจักรพันธ์ พรมกา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๗

เด็กชายธีรวัฒน์ คำมาโฮม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๘

เด็กชายธเนศพล บุสดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๕๙

เด็กชายนัฐพงษ์ สว่างเนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๐

เด็กชายปยังกูร มุ่งหมาย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงมัฌชุพร จันครา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงรวิสรา โภคทรัพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ยืนยง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กชายสรัณพิพัชร นบนอบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๕

เด็กชายอภิชาติ วันทา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๖

เด็กหญิงอาลิษา ลีลาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๗

เด็กหญิงจริยา เทพภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช ไกรจักร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๖๙

เด็กชายธวัชชัย แพงโคตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงสุภัสสรา สิทธิผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กชายนัฐวุฒิ เฮืองฝาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สาธุสิทร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ รอดปดสะเวก
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงปญญาพร มุทระพัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กชายวัชรเมธา อ่อนศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กชายวัชรเมธี อ่อนศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงธิดา พันธ์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงสุณันฑา ศรีวงษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายกานตพงศ์ พลถาวร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กหญิงจิราพร บุรารัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ผาสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร มิงชัย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงนภาวรรณ สาริกา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายบัญญวิต ฝากสีดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กชายภูวนัย ใจเดียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายลัทธพล ยมโคต
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สีหาวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงอินดราณี ศรีลาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชะคำรอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กชายชนะศักดิ

์

โพธิทอน

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายณัฐพล คำวงค์ษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายธนกฤต วิชัย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายนครินทร์ สมรักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงบุษบา สิทธิพร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงปนัดดา ทิพรักษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงปภัสรา โพธิทัศน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายภัทรดล ไยอุ่น
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สมสมัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายวัชรกิจ ถุงตุ้ย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กชายวันเฉลิม ลุนศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงสุชาวดี ประวิง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กหญิงสุมิตรา เหลือมทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กชายอัครพล คำแพง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กชายเจษฎา ทิพรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ วงศ์อนุชิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แช่นพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๗
เด็กหญิงบุญประครอง

พุทธพิภักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงบุณทริกา สีทา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงกนกพร วิถี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงกมลวรรณ สุราวุธ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

ตาทุวัน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงจิราพร จันทาภัย
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงชนาภา สิงหาเวช
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงพิมชนก บุญเชิญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ โกประพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงดุสิตา สมสมัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงมยุรี สาระพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงชนาภา สุดสะอาด
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กชายธีรภัทร มันคง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงบุญชญา พึงโพธิ

่ ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงปทมพร ศรีโกศล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เดชพิพัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กชายวีรวัฒน์ สาระพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญช่วย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๕

นางสาวศิริพร ทาราศรี
๑๕/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๖

นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร
๑๘/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๗

นางสุพิณญา เหล็กเพ็ชร
๒๙/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงกมลชนก ยังใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงดวงฤทัย ยังใจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กชายธันวา คำนนท์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงวิจิตรา อุตราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดวงตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงอรนุช กากแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ ด้วงทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายพัฒณพงษ์ สงพิมพ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กหญิงศิริณภา พิลารัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงศิริวิลัย บุตรทองทิม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กชายสถาพร บุญสละ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายวิฑูรย์ สีเยาะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงกัลยา นูรักษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงจณิสตา จีนจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงชนิศา เจริญทัศน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงชลดา อิมใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงฐานิสสร วงศ์โสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงณัฐฌา วงศ์โสภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงดารารัตน์ ธรรมเกษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงธัญสินี ไชยโท
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงธาริณี ไชยโท
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ โพธิกุล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายนัฐพล พรหมประดิษฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงปณิตา ทองใบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายมงคล รักไทย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กชายวิทยา ลาประวัติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงสุพาวดี เหมือนมาต
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กชายสุรยุทธ นบนอบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิสาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงปณยา อุดเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงวันวิสา มาลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กชายสุรเดช โม้ฆะรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กชายเจษฏา แก้วคำปอด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงเพ็ญสุดา คำโสภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายกฤษณะ ส่องาม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายฐิระศักดิ

์

บัวใหญ่
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนยอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงพัชราภา ดิษฐเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายวรวุฒิ สายพรึก
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงสุฐิตา สังกะเพศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายอนาวิล สังฆะมณี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กชายวุฒินันท์ ผาสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กชายอดิเทพ สายพรึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ มหาคำภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายประกาย ตังนู
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พานิชย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงพรประกาย แพงศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๕
เด็กหญิงพรรณประภา

วิจิตเชือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กชายพิทักษ์ พานิชย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายภูริภัทร แสนขัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กหญิงรลิตา ไชยเนตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงวราพร พิมพ์พงษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กชายศุภเกียรติ จิณะหล้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงสุนันทา มะโนรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ลาพุฒ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กชายกริชฎา แก้วพระปราบ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช กัญญาพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ ธนเจริญพิพัฒน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กชายวรเชษฐ์ ไชยรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เบ้าทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กชายสุวรัตน์ หวังลาภ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กชายอนุวัต ไทยอ่อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กชายอัครวินท์ สองวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กชายเดชชาติ ฉันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงกุลธิดา พิมพะนิตย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กชายสรยุทธ ดาวประสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงสุภาพร พันเพชร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กชายกิติภพ ชราศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงนรินรัตน์ เพ็งเอียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กชายปริทัศน์ เข็มศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กชายสรเพชญ์ ยังยืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายธนากร ทองละมุน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กชายปญญพนต์ ไชยเทพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงอรวรรณ โคตรสมพงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คันทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กชายกริชฎา ปญญาวัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กหญิงชยาภรณ์ พามาเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงผ่องนภา สีดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กชายสุภคม คำแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงหนึงนัดดา

่

กลำเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงอรอุมา โสกรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กชายเดชาชัย คำทะนา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กชายจักรพงศ์ พลสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กชายณรงศ์ สร้อยปดสา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กชายดนัย ขุนทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ คำตัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงบงกชกรณ์ อาจอุดม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กชายยุทธนา ประทุมเลิศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงราตรี พรมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กชายวชิระ ไชยทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กชายศรายุธ อุทัย
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงศิริวิมล โคตรสมพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กหญิงสุพรรณษา หวังสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีลาวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายอัฐพล ผ่องพุฒ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา ผ่องพุฒ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงชาลิณี สท้านอาจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงวลัยทิพย์ นาคสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ปองกัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กชายธนากร ปราบจันดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงกนกนิภา คำเคนบ้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงกนกอร ฉัตรสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงขนกพร สิมมาวัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สำราญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กชายฑีฆายุ หอมวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กชายทินภัทร ชิณโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายนพเดช ทวีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงนะมิ ทาเคมูระ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงนารา ดาบคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงปวิตรา แก้วระดาษ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงปยะธิดา คำจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงปนอนงค์ เรืองริวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กชายพงศกร กำเนิดสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กชายพงศกร โยติกา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ชานวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายพิชิตชัย แก้วมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กชายพิริยากร อารีกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ กอบเกือ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนมณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กชายวุฒิชัย สรแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายศรายุธ ภูมิลำเนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กชายศักดิดา

์

โสมรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายศิวกร คำทวี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กชายสรวิชญ์ ราชฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กชายสายชล ศรีเสริม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายอติชาติ ปุยฝาย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กชายอธิปไตย อักโข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กชายอนุชา สนทวิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงอนุธิดา กันยามา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ชัย โพธิสาร

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๕๙
เด็กชายอภิเชษฐ์พงษ์ บรรลือ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กชายอัครพล วงษ์เนียม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงอังสุชวาล คันธะเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงอารยา ศรียาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงอินท์ธิรานี นิลคำแผง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กหญิงอุมากรณ์ นิตราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กชายเสกสรร ศรีเชียงหวาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กชายเอกภพ คำแสนราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายกฤษฎา คำภานิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงชลลดา หอมจิต
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กชายชัยยุทธ เนาวนิตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายณภัทร ตาบุดดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงประภาพร เสมสฤษดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงปณฑิตา สารวิทย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายพงศกร บุญมานัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กชายมนัส ศรีกระหวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กชายยุทธนา สอนกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กชายราเมนทร์ คำจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กชายวิทยานันท์ ปุยฝาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กชายสาโรจ ต้นแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พิทักเขตร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กชายเกรียงไกร ชาภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กชายเพิมพูน

่

จุลทวี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงณัฐพร จันทะคำแพง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กชายดนุชา คำแสนราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กชายดิลกธรรม คำจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๕

เด็กชายทรงพล รินทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๖

เด็กชายธนาณัติ วิสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา นรมาตย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กชายปฏิภาณ จันทะคุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กชายปยวัช เสมสฤษดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กชายปยวิทย์ ราชฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กชายภาณุพงศ์ พรมสว่าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทร์พวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญเรือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงศิรภัสสร พุทธบุญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ไพจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กชายอภิเชนร์ บรรลือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศาสตราชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กชายเสริมศักดิ

์

โลละสาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงฐิติภรณ์ พรมสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กชายธนกฤต ประโยตัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายนรินทวงศ์ พิศทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายนันทพงศ์ โพธิวัน

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กชายปญจพล พวงแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายยศวรรณ จอมทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายวาสุเทพ กำเนิดสิงห์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายอนุชิต รสจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมราช
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กชายภูมินทร์ สาคร
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กชายสันติชัย โยติกา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กชายอธิพงษ์ บุตรบัว
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงจิดาภา พุ่มจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงณัฐชยา ผมทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายณัฐพล สังฆะสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงดรุณี เสนาใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงทักษอร แก้วกลึงกลม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงธนาภา วรรณประภา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กชายปกรณ์ วิมลศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายปฏิวัติ บุญสูตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงประภัทรสร รักวิเศษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงปาลิตา สัมพันเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายพิจักษณ์ ทาจิตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กชายภาณุพงศ์ สาลีรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงวันวิสา พันธ์ทอน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายวีระภาพ โสริบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงศศิปรียา สีทาสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กชายศักรินทร์ เวียงคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายสราวุธ นิสา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายอนุวัตร มัฐผา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงอริยา บุญรักษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กชายกันตพงษ์ เพ็ชรสิทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กชายกุลเดช จันริสา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คงดวงดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กชายธนพนธ์ สิมมลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กชายธวัชชัย มิละวาล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงธิระดา โทคำเวช
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงนฤมล พุ่มจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กหญิงนันทนัท สังสงหา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงนันทิตา สนทะวิล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงบุญรอด ทาระนัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๐
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

บุตรโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงพิยะดา ผาแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงพิสุทธิตา

์

วิชาทร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายภีรพัฒน์ เพ็งโสภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงวรัญญา เปยสวน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กชายวัชระ ปะปุนไร่
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษาราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สนทะวิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กชายสุภกิณห์ ภาวพรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงสุวิตา ละครพล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงเกสรา ปชชาเขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เข็มมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงเมทาวดี ปตไตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กชายเอกดนัย วรรณคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กชายเอกพงษ์ พัดทาบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กชายโชคชัย พันธ์ทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กชายณัฎฐพล ภูเขาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงนันทิตา ทองมาก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กหญิงปานลัดดา วาภพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงปยากรณ์ วาภพ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กหญิงรุจิรดา คำพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายวิทยา วัลภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงศิรินันท์ สายบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กชายสุวภัทร กุลาราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ บุตรโท
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรไทย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงณัฐวีรนันท์ แย้มยิม

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงดากานดา โต่นวุฒิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายธนพนธ์ ผิวบาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กชายธนากร บาดาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

ผกาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

นันตริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กชายนครินทร์ โมกเบ็ญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงปนัสยา โสริบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กชายพลภาพ แพงศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงรัญชิดา สายแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กชายวรวิช คูณราช
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงวรัทยา พรมลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กชายสิทธิพล อักษร
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กชายอาจหาญ ยาเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ นามวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา อินทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายกันยากร ฤษดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กชายกัมปนาท พันธ์คำเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กชายกิตตินันท์ วงษาราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงฐิติพร สุวรรณรอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กชายตรีภพ พิมมาตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กชายธีระวัฒน์ ราชรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงนุธิยา ลอดคำทุย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงพรธวัล สาเลศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงพรรณศิริ ศิริพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงพันธิตรา ชาธิพา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กชายพีรพัด คำจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กชายภัทรศักดิ

์

พรมสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายวรวิช โพธิสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายวันชัย รูนันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงวิสา ชาภักดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายศุภกฤต บันเดาะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บรรพชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กชายอณุภา ทาระจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายอนุชิต ตริโส
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษาราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทวีมาตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กชายโฆสิต แสนทวีสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กหญิงบุณทริกา ตะริการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กชายเจษฎากร ผูกพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กชายพชรดนัย ศรีทน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายกฤษดา ลุนพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ศุภลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายฐิติกร ปองวันคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ชะมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงพจณิชา สุทนัง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายพีรยา ทำสะอาด
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กชายภัทราวุธ ชนาค
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงวิราวรรณ อะคะปญญา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายศุภกฤต สินจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กชายสราวุฒิ โคตรบุบผา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงสิริวิมล ระตุนันต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงสุจิตา ไผ่ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กหญิงสโรชา ศรธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงอริศรา ผานันท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงขวัญจิรา กิงแสง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ ชนะชาญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กชายธนวัต วาตา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายธนากร ดีเพชร
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กชายวายุ ระตุนันต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พวงสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายอมรเทพ ถาเปง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงเกวลิน วงค์แก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงเกวลิน วาโส
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๔ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายันต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กชายวิลนัน ทะลัน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงอรนิดา วาโส
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๓

นางณัฎฐกันย์ ผลวิสุทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงกชกร สายแวว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงกฤตพร บุญชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หมืนคำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กชายกิตติ วิชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กชายกีรติ พละศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงฐิติมา บุญคาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงนพรัตน์ มัดหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กชายนัฐพงค์ พาชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงนัฐริกา อุตระพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กชายนิรัตน์ หัดนครอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงปนัดดา สารวัล
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงพัชรภรณ์ รูนันต์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กชายภีรภัทธ์ วัลภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายภูวดล คงทน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายวิรัตน์ สีใจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ตันถา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กหญิงศิลปศุภา ปริโส
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงสุพรรณษา บรรทะโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงอาทิตญา มิตรราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายเจษฎา จันริสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงกณิกา พรมเสมอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายกฤษณะ จำปารัตน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายกิตติภูมิ พลยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงจิดาภา สาระสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กชายจิรวัตร อินสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โยธาภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กชายชัยมงคล พรมมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กชายณฐกร ทาศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กหญิงดาราวลี จันทร์เต็ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๔

เด็กชายธนากร ไชยรบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๕ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๕

เด็กชายธนาพล ปดทุมมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีระบุตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงบัวคำ กองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๘

เด็กชายบัวทอง กองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๖๙

เด็กชายพงษ์ชิษณุชัย จำปารัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กชายภาคภูมิ วิระคุณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีลัดดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ผลสิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายศักดินนท์ สายคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กชายสุธินัย บุตตะวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายสุริยา จันทะนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงสุวาธินี บรรทะโก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กชายอดิเทพ พิมสอน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กชายอภินันท์ สมณานุรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ กองชนะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงอิศราพร สารปรัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงเมธารินี มีกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงแวววัน คริจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงโสภิดา เจริญไว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงกัญญาณี ต้นเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ผดาวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายกิตติชัย บุตรสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กชายกิตติพศ หลงชิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงจตุพร บัวใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กชายจักรภัทร โคมทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงจีริกา ทะนาสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กชายฉัตรชัย ปดทุมมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงชไมพร สีแสด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงทัชดาว ไชยทองพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กชายธนวัฒท์ วัลภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงธนัชชา คำโสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กชายธนโชติ ทกลโยธิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงธัญญารักษ์ บุญสิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กหญิงนริศนา ประทุม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงนริศรา วงศ์ตะนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๖ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กชายบารมี ศรีสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กชายประสิทธิ คำประเสริฐ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กชายปยนันท์ สันธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กชายภควัต ใยยงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กชายภาคิน จันทร์เพ็ญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กหญิงยดา ริวแดง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กหญิงวนิดา พุธไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กชายวรสิน บุตตะวงศ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงวริญญา หอมจำปา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายวิทยาพร ชูสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงวิไลพร แสนสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

เงาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กชายวุฒิชัย บุญเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงศิริพร สิงห์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงศุภกร ปรือทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กชายสัญญา เทศนา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกรรบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงสุทัดตา ปรือทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงอรพิมล ระเมิต
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กชายอรรถพล กันยาศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ นามบุญเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงออนจิรา สิทธิวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ หาชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์สอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงกรรณิกา บัวใหญ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ คนขยัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กหญิงกัลยา วงค์แก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คชพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงจินตพร ธนูศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กชายจิระพงษ์ วิชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กชายชานิตย์ ศรีตัดถา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กชายธนกร ใหญ่กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายธนดล หอมจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ใหญ่กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงธัญพิมน บุญย่อง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงนิชณีพรรณ แปงศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงปรารถนา เนตรวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงปรินดา พรมสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กชายปญญากร สีเชียงสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มนตรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงมนฤดี ชูเลิศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายฤทธิไกร เนตรวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กหญิงวิสสุตา พรมสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงวิไลลักษ์ ช่วยสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายศรราม จันทร์เพ็ญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงศิรินภา วรรณคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงสิริวิมล บุดสี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงสุดาพร จำปาหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยหงษ์คำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงเบญญาภา หลงชิณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายไชยา จันทสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กชายไววิทย์ บุดดีพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กหญิงกนกพร โสภา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงกิตติมา ลีลาบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กชายคมสันต์ จำปาหอม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงดวงจันทร์ ปดทุมมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงประภัสสร วงค์ก่อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงปรียานุช นาเวียง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กชายภาคภูมิ ประพาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงรุจิรา ทองชุม
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กชายวิชัย อินสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงสรัญญา วิชัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงหนูเพียร วะริพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กชายอธิปไตย์ ไกยกิจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงอรยา จันริสา
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๖

นายเจนณรงค์ บัวศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา เสนาท

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กหญิงกิตติมา สุขมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงจิรกานต์ คำเม็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๘ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายดนุนันท์ ศรีสันต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงทิพย์พวรรณ์ ศิริเวช
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงพรวิมล ยารินันต์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กชายพิพัฒน์ บุลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายภูมิภัทร สายราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กชายวุฒินันท์ พลภัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กหญิงศรีวะลา วิลานันท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงสุธินันท์ สุขมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา พลยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กชายอนันทราช พลเทพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กชายอาทิตย์ติชัย กายชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

หรังยีโถ

่ ่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กชายโชคชัย วงค์กลม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กชายไทธนา ใจหาญ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กหญิงกนกพร ทันวิมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงกิตติกา กิงแสง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายจักรินทร์ นวลคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีธวัช
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กชายชญานนท์ สีตะบุตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๘๙

นายชญานัน สุทนัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กชายชัยมงคล คำเม็ก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กชายธนายศ เสียงดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กชายธีรภัทร สุขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงปภาวดี กินรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กชายพงศกร โรจน์แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายวันดี เฉิดไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กชายวิรัช โกษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงศลิษา วิลานันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา มะศรีหา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กหญิงสุธีมา ระถิกา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธันวิมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงอรอุมา กิเลน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงอัญชุลี ใต้โพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กุลมุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กชายชานนท์ สายราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๙ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงธิติมา ดวงบุบผา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร บุษบงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงพรทิพย์ มะศรีหา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงพรไพลิน อธิพงษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กชายภาณุพงศ์ วงษาราช

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กชายวีรภัทร จันดำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงสุวิสา สุทนัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงขวัญฤทัย โคมทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กชายนนทกาน วาตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กชายรังสรรค์ สุกรา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กชายศรศักดิ

์

ดวงบุบผา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงบุบผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงทิพย์เกษร ยารินันต์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กหญิงพันณิตา วิลานันต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงมาริสา สุทนัง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงวิจิตตรา บุรา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงกชกร อักษร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงกฤติกา ดอกไม้
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรวิมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงกันต์ฤทัย วิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงจิดาภา ผิวคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กชายจิธกฤต โนนน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กชายจิรดนัย ทันเต
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ภูริรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กหญิงชนาพร ระเม็ก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กชายชัชชัย สระสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กชายชานนท์ จันทร์สุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ประวา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

สติปญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายธนาทร ภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายธรรมภณ วงค์ษาบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายธีรภัทร ประวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กชายปภาวิรญ์ ลีเลีศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงปริยาภัทร สัตโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงพีรกานต์ สุทนัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๐ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงภัทรภร สิงห์สาวแห
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กชายภูวเดช เยือกเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงมนต์นภา พุทธะรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงรุจิยา บุรา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ วงษ์แก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กชายวรวิทย์ สีสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กชายวรากร อักษร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงวิชญาดา บุญเคล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงศรัญญา ทองสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล พรรณวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กชายศุภสัณห์ วิชัยโย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กชายสราวุฒิ คำภาพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงสิตญา วิลานันต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา พินยศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายหัสศวรรช สรรพชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กชายอนพัช ศรีถาพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กชายอภิชญา บุญมาทน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กชายอัสนี มูลชารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กชายอิทธิกร อนุโภชน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทันวิมา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีสัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ รูนันต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงเมษา บุญมีมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กชายเอกราช ผุดผาด
๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสันต์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มูลศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงฐิฆัมพร อักษร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงณธิดา ทันวิมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงณิรภรณ์ วันเพ็ญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายตัถยา ทันวิมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กชายธนดล พลยา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงธัญรดา อักโข
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายธีระภัทร เฉิดสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กชายนพณัฐ สุทนัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร สีสันต์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๑ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงพิชญธิดา โคตะถา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ คะรินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กชายวิทยา พลศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กชายศักดิสุริยา

์

สุกะรา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายสิทธิชัย ระทะมาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงสุพิชชา สุทนัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงอรปรียา คอนโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงอรสา จันธง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงอริสรา ขันทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กชายอรุณ พรมสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กหญิงอรุณี ทองทิพย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงอัจจิตา แฝงโกฏิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงอาลิศา นันทะนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กชายกิตตินันท์ ทันวิมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จํารัสจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ใสงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กชายทวีรัฐ ศุภลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงพิชชาพร พงษ์บรรเทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ประวา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงลัทธพรรณ บุรา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายกานต์ คำกำเนิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงนารินลักษ์ อักษร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายพรทวี มุทาสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงคาวีนา เบ้าคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงจิตรทอง บุญใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กชายณัฐพล รูนันต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายปริญญา พลศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายภูมิภัทร วิชัยโย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๔
เด็กหญิงวงษ์ประกาย หอมเดช

๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กชายวัชรพงศ์ โคตะมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงวิชชุตา นิลปทย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงศิริกาญดา ทันวิมา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กชายสพลดนัย นิคม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีสัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงสุธัญญา พิเดช
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กชายอนิวัฒน์ ปะวา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงอำภาพร โคตรบุบผา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กชายเจตษฎา แห่งภูเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา แสงหิรัญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงจิราวรรณ วิลานันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงชลธิชา พลศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กชายนนทกร สงคราม

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงปยะดา ลูนัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กชายพงค์พิพัฒน์ บุญเกิง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กชายพงศธร พากล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงพรรวินท์ สุทนัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงภัณฑิรา ประวา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กชายภาคชัย แพทนาดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล ลุนพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงศิริมุกดา อักษร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กชายศุภกรณ์ จันทนาค
๒๐/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงสรันญา บุญญพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงสุดาพร อักษร
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงสุวิกา สีสัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กหญิงกฤษณา สาวิสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กหญิงกัญญา อุทัยรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กชายกันต์ธร จันดาษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา จรรยากรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงจุฑามณี จันทร์เรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กชายชัยณรงค์ วรรญะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กชายณัชชา สุดทาคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายถนอมพล ลูกสีดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กชายธนภูมิ นามเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายธัชพล นวลตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กชายนนทชัย สมใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงนภัสกร สุดเต้
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงนภารัตน์ ยวนนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กชายนันทชัย นนพละ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กชายนิรุต วงศ์ประจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงพรพิมล สามิโส
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กชายพสิษฐ์ พรหมศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายวีรภาพ บัวศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงศิรินทรา ยวนนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กชายศุภกร ลาภพูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กชายสิทธิกร สมกิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงสุตาภัทร อุทุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงอจิราภา กันยามา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายอภินันทวัฒน์ จันทะคำแพง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายอะติคุณ วามะขัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ไชยโกฎิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงเบญญาภา กุ้งค้างพูล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองแจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดอนโมกข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงกฤตยาณี ศรีหะดม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายกิจตินันต์ สุทนัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กชายชาคริต เรืองศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผากำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงตรีสรา วิลานันท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายทรงพล สรแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงทิพย์อำพร คูณเสมอ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงปาริฉัตร อินจุ้ย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

วงศ์ศิริ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายพชรพล นาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายพูมิศักดิ

์

ธนะรัชต์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงวรัญญา อุทังสังข์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงวันวลี ชูรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กชายเจษฎา เจือจัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงจิตรกัญญา เข็มโคตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงจินต์ศุภา คำอุดม
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

แสนศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิตย์ สนทวิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กชายธนากร อินสอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กชายธนาวิทย์ อุทังสังข์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงพรกนก เข็มโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายมงคลชัย คำลุน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงสิริยากร ศิริโส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กชายอำนาจ เทพจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๓
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

พรมลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงกรนันท์ บัวใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงกิตติมากุล ศรีกระหวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงญาณิศา บุญตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กชายณัฐพล พรหมสุพรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายทนงศักดิ

์

เพ็งแจ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กชายทัตเทพ กันยามา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กชายธนพนธ์ พูลงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

เรืองริวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงพรพิมล วงค์ษาเคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงวราภรณ์ วงค์ษาเคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงวริศรา เศรษฐเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงสุจินดา ชมบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ อบคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กชายกฤษฎา ฤษดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงจีรนันท์ กาสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

คำอุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๐

เด็กชายธนากร เรืองศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สัมพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงภารดี แก้วคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กชายวงศกร สันนะถา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงเกษมณี ภูธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กชายเจษฏาวุฒิ หาโล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สุกี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กหญิงแพรวพรรณ บุสรินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายกัปตัน บุญส่ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายชญานนท์ จันทะสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายชานนท์ โอษฐ์ประไพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงธนิดา ผิวเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงปาริชาต ชอรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กชายพรชัย ขันเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กชายพรเสก ทองเต็ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงรัญชิดา สุกรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ดอนโมกข์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงวรัชยา สง่าศิลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กชายสหฤทธิ

์

นครอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศิลารักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ตัน

๊

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงอรวรา คำสวนจิก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายอัษฎาวุธ วาโส
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงกัลยกร อินจำปา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รำแพน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายพิชัยภูษิต ดํารงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ ดำรงค์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กชายเจษฎาพร สรแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา สรแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กชายก้องภพ คะติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองเบ้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กชายฉัตรพล ปสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กชายธวัตรชัย สีมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กชายธีรสิตยต ทองสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กหญิงปรียะดา โสธาตุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กชายรัตนะ แก้วเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายศรัทธา กัญหะบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงศศิธร จิตร์จันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา มาพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กชายอุดมชัย จาริอุทิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กชายเจษฎา พิลากรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายเอกฉัตร บุญเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองพิมพ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กชายนาธาร เสรีรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กชายจิตรกร ธานี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงชนาพร แสงนวล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายปริญญา ศรียาวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายปริญญา สมบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงปุณณดา มาตย์วังแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๖ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงภัทรธิดา บุตรดีวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพะบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กชายสุทธิชัย ผาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่ายเผย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงกันติยา ศุภผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงชญาดา สารมะโน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงฐิติภรณ์ บุญสอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กชายณัฐพล คำแพง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงดาริกา พรมหอม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงธนัญญา ตาดำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กชายธฤต คำบุรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ นันทะบัญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงประภัสสร ผมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กชายพงศ์พล นิคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กชายวีรภัทร บุญตา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล สุโทสา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงสำเนียง กัญญาสาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ เมืองจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงเกตน์นิภา ทิสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงเกศสุดา สีแดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงโยธกา ทองตือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หวังดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กระจ่างโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กชายทรงอำนาจ หงษ์มณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงผกามาศ โสดากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงยุภาภรณ์ ละนิโส
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กชายรักษ์เกียรติ อินธิกาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงวันวิสา คำทะเนตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงวิมลสิริ พรมสอน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กชายศกุนิชญ์ ดอนบ้านเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงสุธีธิดา จันดาพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา สายสุดตา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงคุณาภรณ์ สุดท้าย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงจิตลัดดา คำมี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงฐิติมา อามาตร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๗ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทสิงห์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กหญิงตรีดาว สว่างงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กชายนิวิฐ สุขเกษม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์ วิสาพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงพุทธชาด พันโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๐

เด็กหญิงสุทธิดา งาคม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กชายเกรียงไกร โพธิศรี

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๒

เด็กชายเจษฎา สุขชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงจิรัญญา พูลเพิม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๔

เด็กชายชัชวัชร หวังดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงณัฐนิชา แสงโสม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๖

เด็กชายณัฐภัทร สิมดา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๗

เด็กชายธนโชติ โพธิวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงนภาวรรณ ปริทา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๖๙๙

เด็กชายปรมินทร์ จันทสี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๐

เด็กชายวรากร ปริทา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ เนืองภิรมย์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงสดใส พรมวงษ์สี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๓

เด็กหญิงอุบล พรมสอน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงกุลรัตน์ จันทร์พันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงปสุตา คอระอุด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๖

เด็กหญิงปยธิดา เรือนพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงวารุณี ทวีพัฒ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๘

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สาเกตุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๐๙

เด็กชายสรศักดิ

์

นวนเท่า
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๐

เด็กชายอชิตพล แพงคำลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๑

เด็กชายโยธิน สุริยา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๒

เด็กชายจิรภัทร ทารินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงสุนิสา พวงอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๔

เด็กหญิงกฤติกา คำแพง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๕

เด็กชายชัชฤทธิ

์

เนตรสว่าง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๖

เด็กชายชัยยพัฒน์ ศรีมารินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๗

เด็กชายณัฐพล วันสุภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๘

เด็กชายทวีทรัพย์ ปริโส
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๑๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

สาวิสา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๘ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๐

เด็กชายธวัชชัย พานิช
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงนันทิวากุล มะโล

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงปวีณา คัชรินทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภา มหาหิงส์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๔

เด็กหญิงรุ้งฤดี ปญโญแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๕

เด็กชายศตพนธ์ ทองเรียง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงศศิวิมล ปอมหิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๗

เด็กชายสุรเกียรติ ทิวะพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กชายอัครชัย ปุญยะศิริ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๒๙

เด็กหญิงอุบลรัตน์ นามวงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๐

เด็กชายเฉลิมเกียรติ กองมาก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๑

เด็กชายแมนชาติ พันธุลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงกชพร เคียงวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงกมลวรรณ สุดสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กชายก้องสุริยา นามวงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา คำสาลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๖

เด็กชายณัฐพงศ์ วรรณา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กชายณัฐพร วรรณา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๘

เด็กชายณัฐพล ชูสนิท
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๓๙

เด็กหญิงดาราวรรณ โตนันต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๐

เด็กชายธนพนธ์ ศรีรักษา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ อินธิสอน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายนิรัติสัย คันที

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ชิณพัฒน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงปนัดดา บุตรวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๕

เด็กชายอัครพงษ์ ปุญยะศิริ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๖

เด็กชายชโยดม ทำนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๗

เด็กชายพสธร อัดใจ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๘

เด็กชายณัฐชนน ทำนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กชายวรากรณ์ ลอยหา
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๐

เด็กหญิงเจตสุภา โททอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๑

เด็กหญิงขวัญข้าว เงินเร็ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๒

เด็กหญิงชมพูนุช แก้ววงษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๓

เด็กชายประวัตร วรรณสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๔

เด็กชายประวิทย์ วรรณสิทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๙ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๕

เด็กหญิงพีรยา เพียรพิทักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ สมานมิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๗

เด็กชายเมธัส นิยมการ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๘

เด็กหญิงกัญชพร ทีเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๕๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๐

เด็กชายธลันทร ภูแข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงประภาพร หนูเตีย

้

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงภาคินี บุญทิสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงสุวิดา เครือคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๔

เด็กชายอนพัช เขียวขำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๕

เด็กหญิงอรรัมภา สีชัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๖

เด็กชายไชยา ศรีสุระ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงอรกมล เกษแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๘

เด็กชายคาวิน มณีรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงจันทร์ทิมา อระไง
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงจิตรกัญญา เจริญนิตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เวชสาร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมสุข

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๓

เด็กชายดุสิต นุศลศาลา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงธนัชพร อ่อนคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๕

เด็กชายธีรเดช ประสมทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๖

เด็กชายนนทวัฒน์ แก้วประเสริฐ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงนิราภร ศรีคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงปนัดดา สลางสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๗๙

เด็กชายพลพงศ์ สระบัว
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๐

เด็กชายพัชรพน ดุจดา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๑

เด็กชายภัทรพล แพงคำศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๒

เด็กชายภานุสรณ์ แก่นทนต์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๓

เด็กชายวัชรินทร์ ช่วงชัย
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๔

เด็กชายวัชรินทร์ บุดดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงวิภาดา ละดาดก
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๖

เด็กชายวิศรุต อินทร์โสม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงศิริจันทร์ ดาบคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรรณลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงสุธิดา พวงเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงสุนิสา บุญเนตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ พรมมิภักดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมราช
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๓

เด็กชายอรุชา วิชาไพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๔

เด็กชายเจตริน ไชยมาต
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๕

เด็กหญิงเนืองภิรมย์

่

สุพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๖

เด็กชายกฤษฎา ปุณประวัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กัญญาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงจินตนา โลนะสาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงพุ่มพวง ดวงจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๐

เด็กชายมานะชัย กัณทมา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงรจศิกา สรแสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงสิริวิภา จันทร์ผอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๓

เด็กชายวิริยะพงศ์ นาชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๔

นางสาวกุลจิรา บุญสา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๕

นางสาวนัฐริกา ทองปญญา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๖

นายสาคร ฉวีลักษณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๗

นางสาวสิริลักษณ์ กลอนดอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๘

นางสาวอรทัย พรมมิภักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๐๙

นางสาวอรทัย วรรณศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๐

นายอามร์ฐกิจ อาจมูลลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๑

นายวัชรพล พัชรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๒

นางสาวสุธินี สายสุด
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา แพงคำลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๔

เด็กชายชาคริต นาโพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร อินทชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ประจงจิต
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๗

เด็กชายธีรภัทร รัตนพินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๘

เด็กชายนพดล สารีพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงนันทนา วะโนปะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส จิยบุตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา นามวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงวิยะดา ประวันนวล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสนทวีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงสุนิสา นันหมืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๖

เด็กชายสุพลวัฒน์ บุญเลียง

้

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงอุษามณี เผ่าภูรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๘

เด็กชายเจษฎา พันทวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๒๙
เด็กชายเพ็ชรตระการ

ศรีอ่อน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๐

เด็กชายแดนดนัย เสนคำสอน
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

เอกตาแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๒

เด็กหญิงชมัยพร ช้างสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๓

เด็กชายถิรวัฒน์ คงสิม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๔
เด็กหญิงทิพวรรณรญา

ทองแข็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๕

เด็กชายธนายุทธ ตาวตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๖

เด็กชายธีรนัย บุตรวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๗

เด็กชายนัฐพล พราหมณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงบุษบากรณ์ พรมกอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงปานธิดา จักรชุม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๐

เด็กชายพิชิตชัย วงษามนตรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมมาโฮม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงมัณฑนา เผ่าภูรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

แสนทวีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๔

เด็กชายวสุพล คำตาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

คำศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงสิริวัลย์ มหันตะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๗

เด็กชายเจษฎา สมชือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๘

เด็กชายกิติพงษ์ ต่อนคำสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงคณิตฐา ไปวันเสาร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา หมายมัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงจารวี สีงาม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงจิรกัญญา ฉวีลักษณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ครองสำราญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงจีรนันท์ กิงวงศา

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๕

เด็กชายชัยกฤต สร้อยละมุน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงณัฐพร เบ้าคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๗

เด็กชายธวัชชัย นวลจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๘

เด็กชายธีระวุฒิ ทองพิมพ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๕๙

เด็กชายนพรัตน์ บุญทิสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๐

เด็กชายนวพล พระพงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๑

เด็กชายปฏิภาณ สีมาคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงพรชิตา คำสายพรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ประจงจิต

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๔

เด็กชายรุ่งสุริยา สุทธิสนธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๕

เด็กชายรุ่งเพชร นามศร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๖

เด็กชายวชิราวิทย์ สีลาแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๗

เด็กหญิงวีรนุช ประจงจิต
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๘

เด็กชายศรายุธ สีดาล้อม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๖๙

เด็กชายศักดิมนตรี

์

รูปงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๐

เด็กหญิงสุภาพร รุ่งเรือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฝากกลาง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงอรณี เผ่าภูรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงอรทัย บัวใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๔

เด็กชายเจตพล สุพิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๕

เด็กชายเด่นชัย กรุณา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๖

เด็กชายจตุรงค์ วิชาไพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงฉันท์หทัย สุพิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงณัชชา ลาวัลย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงธันวาพร นวลศิริ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงนิรันรัตน์ นาแค
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๑

เด็กหญิงปุณิกา แพงแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๒

เด็กชายรุ่งรวิน จันทร์ผอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงวรรณรดา ศรีหาวง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงสริดา แพนลินฟา

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา โขมะจิตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๖

เด็กชายอนันต์ โสริบุตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๗

เด็กหญิงอุมากร ผ่องใส
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงเกวลิน สุบิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๘๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เวียงคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๐

เด็กชายธีรภัทร มณีวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงนันทกานต์ จักษุพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๒

เด็กชายประกาศิษย์ ทองสุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ กาญจนพัฒ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๔

เด็กชายวิทวัส กาญจะนะพัฒ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๓ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงวิลัยวรรณ แห่งกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๖

เด็กชายศรายุทธ บุญเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงศิริโสภา พานสี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ จันทะสี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๘๙๙

เด็กหญิงสุนิสา จันทะสี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๐

เด็กหญิงอริสา ศรีอ่อน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๑

เด็กชายอานนท์ วิบูรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงเกษดา ดาบคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กชายไตรรัตน์ ดวงโสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายจอมปราชญ์ ทองมีมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ จำนงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายนัฐพล ดวงโสมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงปณิตา พรมลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงภัทราพร ไชยรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กชายวายุ รูปแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงศศิประภา หล้าน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กชายสถิตคุณ โสภี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กชายสรยุทธ ไชยเชษฐา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสนาฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำนนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กชายชนะศักดิ

์

พัวเบ้า

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงดารารัตน์ บุญธรรม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กชายทองสา พันวงค์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ ขันทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายปาณวัติ บุตรดาเคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กชายสาโรช บุญเชิญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายอนนท์ คําเหล็ก

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงจันทิมา ทินโนรส
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กหญิงจีรวรรณ จำปา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงชนากานต์ พิมพิศาล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กชายชราวุฒ อัคระบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายณัฐกิตต์ โมหะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปตภี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงนันทิตา สุดเต้
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงวริทยา คำนะโส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงวิรมณ ชัยปรีชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กชายศศิธร เปรียมสติ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กชายศิระศักดิ

์

จำปาสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กชายสุเมธ พันธ์คำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงอริสา ทีเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กชายไชยสิทธิ

์

จิตรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงไอรดา ผาสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กชายทินภัทร สุดเต้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กชายศรายุธ บุญเชิญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงอภิญญา สุดเต้
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิงาม

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงจริยา ปตภี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงจันทิรา ผาสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ บุตรเติม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงวราพร มงคุณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงอุบลรักษ์ ครองยุทธ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์เขียว
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายชัยพล รูปแกะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงดอกรัก จำปาจูม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กหญิงนัฐนันท์ อุระวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงปยะนุช บุตติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายพรชัย จำปาจูม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงพิยะดา นะโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงลูกนำ อ่วมวงษ์เปรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กชายวัฒนา สายเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กชายวิชวินท์ ปริโส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กชายศุภกร ยิมแจ้ง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงสุชาดา มีชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กหญิงสุภาวี นิโส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ผ่านเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๐

เด็กหญิงประกายรุ้ง รัตนภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๑

นางสาวธนัญชญา นาโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๒

นางสาวสิรวิชญ์ ไชยโคตร ๑/๔/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงตะวัน ทันการ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงนทีนาถ สูงเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๕ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ภาคทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงบุษกรณ์ คำคูณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กชายพงศกร ศรีสุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงพิชญาภา นาภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กชายวิศวะ นวลตา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กชายศรัณญ์ทัพพ์ นามวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงสุริวัลย์ สิงขรรค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงอติญา กิเลน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงเปยมกมล ลายสาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กชายตะวัน แก้วสุวรรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กชายนคพร ยอดศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กชายระชานนท์ สมพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงสบัยพร กุมแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์พันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

พาพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงพรไพลิน เลือมใส

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงวันธนา เกษี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงวาชิณี ตีระภักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กชายศัตวรรษ สามิลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงอรจิรา สามิโส
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายเลอศักดิ

์

ใจเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายกฤษฎา ดาบคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงชฎาพร สีสุมัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กชายชัยภมร พุ่มจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กชายธนัช ปญญาทิ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กชายธีระวัฒน์ พยัคฆ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงวชิรา นารีรบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงวาสนา สุขภาค
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงศิริวิมล โคตรบัว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงสิริยากร กองทุ่งมน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กชายสืบสกุล เจริญทัศน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงสมฤทัย อบคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงอุไร ฉัตรสุวรรณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงกชกร ศิริบูรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๖ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงกรรวี โยเหลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กชายกฤติพงศ์ ปนทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงกฤติมาพร ช่วยสุด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงกัญญาพัชร พุฒิชนม์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงกัญยารัตน์ สุขภาค
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ต้นเค้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กชายครุวาร สิงห์เชือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายจตุรวิทย์ มิมำพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงจันทนา โสภาลุน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กหญิงจิรชยา บุญเกิง

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงจิรัชญา ปะสีละเตสัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพียงลิม

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายฉัตรดนัย ตฤษณโชติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงชนาภัทร เถาว์ทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายชัชนันท์ จันดาพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พงษ์วัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กชายชาตรี ขนทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กชายชินวัฒน์ อินทร์ขาว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงฐิติวรดา ทองเกลียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงณฐพร ภู่อ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ทัศบุตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงณิชาภัช ทองกาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงดาลิน จารุสินทร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กชายธงชัย ยืนมัน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กชายธนกร ตรีคำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กชายธนดล มิงบุญ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กชายธนนันท์ จันทร์สมาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กชายธนภูมิ วิภูติพงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กชายธนายุต ศรีบรรดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กชายธวัชชัย วังคาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กชายธวัชชัย สังสุ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พุทธวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กชายธัญวรัต ประกอบแสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญล้อม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

พารินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ยอดมาลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กชายนิมิตชัย วรรณวิเศษ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงนีราดา ภูพูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ริปนโน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงปวีณา อังเจ๋า

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงปทมาพร ศรีลาสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงปาณิตา เงินศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงปยะดา มูระชีวะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กชายพงศกร น้อยจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายพงศ์ทัช กันน้อม
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุตรจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงพิมมาดา สำรองพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กชายพีลพล สิมณี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภาษาพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงภัคจิรา ทาระพิมพ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงภัครพร ชินทศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงภัทรธิดา นาคราช
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงมุกอันดา เวทนา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กชายรักษิต อ้วนลำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กชายรักษ์พล บัวสาบาน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กชายวงศ์วรัณ สุกุ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายวทัญู ศรีรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กชายวสิษฐ์พล สายแวว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อาจอ่อนสี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงวาสนา โพธิศรี

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กชายวิทวัฒน์ จดจำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายวุฒิชัย กุลากุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กชายศรัณย์ภัส นารินรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายศักดิชัย

์

ศรีนอร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวดก

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สมสุข
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กชายศุภกร บำรุงศีล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายศุภกร ภูทองพัน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายศุภกร สิงห์แก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

แสงดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๐

เด็กชายสิทธินนท์ คำพะชิด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายสิทธินนท์ หมืนโท

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๒

เด็กชายสิทธิพล ดวงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงสิริภัค จำปศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงสิริวรรณ บังศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญทำมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา พืนพรม

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีดาเรียน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา อ่อนละมัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงสุชัญญา ขันคูณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงสุชาดา สายสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา เชือแก้ว

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงสุภาพร วงษาเคน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ใจวรรณา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๔

เด็กหญิงอธิติยาภร บุญกระจาย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงอนันตยา บุญมาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงอรกมล โฉมเฉลา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เตชะคำภู
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุทสนธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๘๙

เด็กชายเกียรติขจร เหง้าเกษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๐

เด็กชายเนติพงศ์ ธรรมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงเปรมวดี ผิวศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงใบเตย ปกเข

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงกนกอร มีดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กชายณัฐพล ชมอินทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กชายณัฐพล อยู่สุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

คูณคำตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงพรนิภา โททอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายภาณุเดช สมอทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กชายวิชญ์พงศ์ ศรีตะเขตต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงวิยะดา จิตร์นอก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

วงศ์เสถียร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงศรีภัสสร ทองครบุรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายศุกพระวัฒน์ ลาภสาร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กชายสุธิศักดิ

์

ศิริวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงอจิรภาญ์ ทับชา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงอรทัย ทานะปต
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงอรอุมา อุ่นคํา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงอารียา แฝงโกฎิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กชายเจษฏาวุฒ นาคำมูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ สรแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กหญิงกรัญญา ชาภักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงกัลยาพร คำพูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กชายคุณากร ธุระบุญ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงชนิตรา จำปาจวบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กชายชัยสิทธิ

์

กัญญาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงญวิภา เฉลียวฉลาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงดาปนีย์ สุราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายทิชานนท์ วันคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงธัญสินี สีภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ คำพูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๑

เด็กชายนนธวัฒน์ มุสิกวัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงปาริตา มาลาฝอย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงมิงกมล

่

สายคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงลลิตา กาทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๕
เด็กหญิงวรรณวรินทร์

ติงชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายวันชัย สุพรรณ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงศุกปรีญา พุทธระสุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กชายสิรภพ สายคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กชายสุนทร ดอกไม้
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายอนุชา บุญญพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กชายอภินันท์ ดลจำรัส
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงอริสา ยศศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงเกวลี งามงอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สรสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๕

เด็กชายเนวิน สุราช
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทาธร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กชายแสงเพชร โล่ห์คำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กชายธีรพงศ์ สุพรรณ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายประภูชิต สิทธิเดช
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงฤดี จันทร์สมุทร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๑

นายปรีชา ประสารศรี
๑๘/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๒

นางสาวมานิตา แสงงาม
๒๑/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๓

นางสาวรัชนีกร ตาทุรัน

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๔

นางรัตนพร ประกอบกัน
๒๒/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๕

นายวิศิษฎ์ ศรีอักษร
๑๑/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๖

นายอนุพัทธ์ ภาษี
๒๑/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงกนกนิภา สุพิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๘

เด็กชายกานต์รวี จันทร์พูน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงชฎาภา อินถา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๐

เด็กชายชยากร โบราณมูล
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ พรมด้วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๓

เด็กหญิงณัฐริกา มีบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กุลการี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงทิพวรรณ สีชมภู
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๖

เด็กชายธนกร แผ่นทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๗

เด็กชายธนภัทร นามชารี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๘

เด็กชายธมนันท์ นามวิชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๕๙

เด็กชายธีรเดช ผ่องศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๐

เด็กชายนันทศักดิ

์

สุมงคล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงนันทิยา มาศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงนิชาพัชร ปตเน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๓

เด็กชายปญญา กาคำผุย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงภัทรวดี สุบิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กชายภูผา นาสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงมณฑกานต์ กาญจนวิเศษ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงมณีนุช สังฆาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงมนัสวี ศรีสมบูรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงรัศมี นะรา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ สุดท้าย
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงวรนุช บุตรสุวรรณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กชายศิปปกรณ์ สีลาแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กชายศิวกร รักษาพันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กชายสิทธินนท์ เพียงวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงสิริญากรณ์ ทาระขจัด
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายสุธินันท์ ยศสมบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา ตาบุดดา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงสุพัตรา กลมเกลียง

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กชายสุวิทย์ แพงคำผุย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ ทาระศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๒

เด็กชายอัครชัย ยุวะบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงอิศริยา ตาแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงอุมากรณ์ กันยาพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายเดชสิทธิ

์

มิตราช
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีสาวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประกอบจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายฉันทัช ผ่องศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายฉันทัช สวัสดิวอน

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กหญิงชญานันธ์ พิลาคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ นามวงค์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ตู้ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงนฤมล คำสอน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กชายศรัณยพงศ์ บุญเททิม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ สุขเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงกิติมา ทังทอง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กชายจิรพงศ์ สุขเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงชนาภัทร วรรณสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กชายมีนา ศรีสอาด
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๐
เด็กหญิงศุภรางศุ์ชุดา จันทร์วิวัฒนากูล

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กชายสิทธิพล นามวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงสุกุลยา โบราญมูล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กชายเจษฎา โลนะสาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กชายจริยะ สังสงหา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คำสอน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ลุนลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงรวินันท์ รูปงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญสาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงศิริวรรณ เครือพิมาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงสุธารินี สู่เสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๒

นางหนม มานะธรรม
๒๙/๐๒/๒๔๘๗

ภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๓

แม่ชีสาคร นพศรี
๑๖/๐๗/๒๕๐๖

ภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๔

นายธนากร ทะประดิษฐ์
๑๖/๐๙/๒๕๒๒

ภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๕

นายชวน ปริโปร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๖

นายวิชัย ดาบคำ
๐๘/๑๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๗

นางโสภา รัตนศรี
๐๑/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๘

นางสาวไพบูลย์ พิลาศาสตร์
๑๗/๐๘/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๑๙

นางสาวกัญชลิกา อักษร
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๐

นางสาวชุดาภา วงศ์คำเหลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๑

นายทศพร สิงขรรค์
๒๗/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๒

นายทินกร พิมพ์เพ็ง
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๓

นายนรวิทย์ ตะริจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๔

นายพช นิยม ๐๐/๐๐/๕๔๓ กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๕

นางสาววนิษา ปุยวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๓๑

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๖

นายสฤษดิ

์

จุลทัศน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๗

นางสาวสุพัตรา มะเดือ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๘

นางสาวหนูพิน บุญธรรม

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๒๙

นายสมคิด ศรีบันดิษ
๑๕/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๐

นางสาวสุชาดา เวียงสิมา
๐๗/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงชลลดา ร่มเย็น
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงณัฐธิชา วิชัยโย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายทศพล สารเดช
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงนลพรรณ อินทบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงปณิตา สุทธิโพธิ

์ ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายพงศกร เทียบทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กชายยุทธิพงศ์ สุพรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงรุ่งริสา สิงห์คำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กชายสุมนัด พัศนิยม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กหญิงอรนลิน ชัยณรงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กหญิงอริศรา จันทะนิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงเยาวเรศ จันยศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงไกร คำหมืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีบุญเรือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๓ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วารีพัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๖

เด็กชายจารุเดช มีทองแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงฉัตรติญา โกฎสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงชญานิศ มะนาวหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๔๙

เด็กชายชนภัทร จันทะมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงชนิภา มอสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๑

เด็กชายชัยยะ วรรณา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายทองแก้ว แก้วจันทร์เพ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายธวัชชัย หาลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กหญิงนันทินี คูณแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กหญิงนันทิมา คูณแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กหญิงนิตยา บุญเนตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงพูระดา จะโลนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงมนรดา พรมสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กชายฤทธิเดช ทองเกลียง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กชายวีรภัทร ศรีรักษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายศิริพิพัฒน์ ประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยคํา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงสุวดี ห่อนิล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กชายไกรวิชญ์ ชาริชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กชายก้องภพ แสงกล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กชายคมสัน ไชยรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงอุทัย คำหมืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๘

เด็กชายชยากร ไพรวัลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายพันธวัช พาสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายอติเทพ ประจงจิต
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ บุญรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงอรวรรยา ปดถาพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงอ้อนฤดี สันโดด
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ คำมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงจินตนา สิงห์สีทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงจิราภา ภูถาดถม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมานันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กชายตันติกร พางาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กชายตานุพงศ์ พางาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๔ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กชายธนวัตน์ เรืองศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กชายพงศกร คำโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กชายพัชรพล สมนึก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กชายภานุวิชญ์ ฤทธิมาศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายวิชชากร กาญจนศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงวิชิตา ส่งเสริม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กชายสงกรานต์ ศรีโยธา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล สุดเต้
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สาระคูณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กชายอภิชัย มิชาลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงชลิตา คำมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กชายชินวัตร สันโดด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กชายพงสกอน วัลภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงพิมอัปสร ชืนใจ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายภูวรินทร์ นวลจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงยุภาวรรณ ฤทธิมาศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๗

เด็กชายวงศกร หาญเพชร
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๘

เด็กชายสิทธิชัย วังคะฮาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงสุธามาศ เทียงตรง

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายสุรชาติ เรืองพรม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายอรรถพล วะริพันธ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายก้องภพ คำบ่อ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงขวัญฤดี กวดขัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สัญจร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กหญิงบงกช บุญเพิม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายบุญเทือง โสจิตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กหญิงบุษกร ขรรค์แก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กหญิงพรรณชนิดา ลาธุลี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กหญิงวรวรรญา แยบคล้าย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงวริศรา แก้วโมรา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กชายวายุ พิมราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงศุภิสรา ขาวสลับ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายสนันตน์ พูลพร้าว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กชายอนุเทพ วงษ์ไสยา
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ประพาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงอภิสุตา โคตรวันทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กชายอวยชัย โพธิทัด
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา จันริสา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงเพลินพิศ สรเสส
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงกรกช สิมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูหา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กวดขัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา จันทร์ลำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงจินตนา ผลรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี สรแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กชายธนวินท์ พลศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงธัญจิรา ปองประดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กชายนันทกานต์ ครองวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงผกามาศ พวงประกา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงพิมประภา น้อยพุฒ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กชายภูวดล วงมาเกษ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงศิรินธิยา ชะนาเทศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา แสงใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไชยโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงหทัยชนก โบศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงอริสรา กินรา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงเขมรา ดวงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงเปรมศิณี ฟอมไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กชายเพชรรัตน์ จันนุบิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงกิจติยา พุ่มพฤกษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายชนัญู คำมะลุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายชานุวัติ ไกรศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายธีระยุทธ สีสุวะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กชายวิทวัฒน์ นามวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงอรนันท์ นิจรันต์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๗

เด็กชายณัชพล เลาพิลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงปาริชาติ บุประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงสุรีย์พร วงค์แสงคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๖ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงอรปรีดา จันทะนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กชายเจษฏา โคตรตัสสา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กชายทักษิณ จันนุบิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กชายมณีพิชัย ปอมพิทักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ คู่แก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๕

นางสาวปนัดดา เยียระพันธ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงพรชิตา โสทะมาต
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กชายศุภกร แสงไสย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายสารินท์ กุลสุวรรณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๕๙

เด็กชายกมล เหมือนมาศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงกิตติมา คำมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายจารุพัฒน์ แสงสุตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายจิรกฤต พันธ์อ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายชนะศักดิ

์

แก้วพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ลุนศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เต็งทา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ หาญจำปา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงดวงนภา ศรีรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กชายถิรวิทย์ จำปาเต็ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กชายทักษ์ดนัย พรพา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายธีระเดช โจระสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กชายนนธวัฒน์ โคตรวงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กชายนัทธพงศ์ นิยม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงปนัดดา โสภากุ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมบูรณ์ผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๖

เด็กหญิงพัชรศรี แสงอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงพิดสนา ลาหู่นะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงภาวินี อุดหนุน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงรุ่งลดา หมืนไธสง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๐

เด็กชายวทัญู กรุณาก้อ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๑

เด็กชายวีรพัฒณ์ สุขชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๒

เด็กชายศรานนท์ ระมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ โพธิชัย

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๔

เด็กหญิงสิรินภา ลุนศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๗ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๕

เด็กหญิงสุภัทรา สาวะรีย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา มะลิมาตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงสุรพร ภาชะรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงสไบทอง บุญรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงอุมากร หาญภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กชายเกรียงไกร คำเบา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ทาโส
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายเจษฎา โอดงาม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายเมษา ทองคำตอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลยศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงกนกพร ต่ายกระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กชายชนัญู วารี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กชายนพีภัทร สัตโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กชายภัทรเดช โพนไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงมณีนุช อายุวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กหญิงวันทพร โคลีจุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กชายวิชัย บุญเกิง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

อนันต์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายวีระวัฒน์ จันทะนาค
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จอมหงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กชายเด่นชัย บัวใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิชัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กชายธนากร สีสันต์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ เกลียงอุทธา

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงปนัดดา ทาราศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กชายปารณัท สิงหาร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายปยะดา บุตตะวงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงมลทิตา สายเครือชืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายศราวุฒิ เข็มมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงสุทัตตา สายเนตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กชายอดิศร ทองนรินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงอัมพร ชินวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายอุกฤษฏ์ มงคลวิจิตสกุล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงกิจติญา อำนวย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กชายคีรินทร์ บุญมีสีสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงจิตตา วงค์ทองนิล
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงจิตติมา วระคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุภาพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายจิรายุ คันโซ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงชนาธินาถ ทับทิม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กชายชยันต์ จันทราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กชายณัฐวัตร มีเพ็ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ แหวนเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร กลางถิน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กชายนพรัตน์ สาคำแสง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กชายนิติพงษ์ วงสุทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงนิภาพร เสาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงปนัดดา แหวนนาค
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กชายพงษ์คชา โกตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กหญิงภณิดา อนุสิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงษ์ปลัง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงมนัสญา จันทนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงรัชดาพร แก้ววงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน บุตรวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงลลิตา สังคะสอน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กชายวีระชัย นกศักดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงศุภิสรา โอ่งคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กชายสถาพร ดอกบัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กชายสนธยา ปกษีเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงสมรส ลุนศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงสลินทิพย์ หมืนหล้า

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายสิทธิพล ผ่านเสนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีสินธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงสุรีย์พร วงค์แสงคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วรรณศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กชายอมรลักษณ์ ทองรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กชายอวัช ทาโส
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงอัญมณี พูลจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กชายอัมรินทร์ บุญนูน
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กชายอิสระ ศรีหาบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๙ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ โลละสาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายเกษมสันต์ อุณวงค์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พวงบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เสนคราม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายแทน ครองประจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายแสงอรุณ ศรีสวย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กชายโชคชัย สีแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กชายไพศาล บุญฑริก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กชายกวี ฉลาดศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กหญิงขวัญพร เกษก้าน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ พิมพาเกษ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงตีรณา บุญไชย
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กชายธงชัย พันแก่น
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงนงค์เยาว์ สีดาจิตร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กชายปฎิภาณ ระตะโน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กชายมณเฑียรชัย แก้วคำชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงวรรณนิสา ผ่องใส
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กชายวุฒิพงศ์ ดาราพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงศิรินทรา วะโนปะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กชายอรรถพร นางวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา ยวดขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายเอกพล จันทร์พรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ภาโว
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๘

นางสาวดารุณี ประเสิฐสังข์
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กชายธนิต กุลโท
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๐

นายธีรภัทร พันธ์กิงทิพย์

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กชายนพรัตน สายคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๒

นางสาวภัทรวดี พรมศร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๓

นายณัฐวุฒิ สุขัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๔

นางสาวทิพวรรณ วันนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๕

เด็กหญิงนิตยา คุขะละโม
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๖

นางสาวอนงค์นาถ บุญทิสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๗

นายกิติพงษ์ วงค์ตรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๘

นายณัฏฐนิช ศรีวงษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๘๙

นายทศพร พลขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๐

นายธนพล ศรีสุวะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๑

นางสาวจรัญ เหมือนมาศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๒

นางสาวจิรกานต์ ไชยรัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๓

นางสาวทินกร ดวงชัย
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๔

นางสาวนภาพร ประทุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๕

นางสาวปรีญาณัฐ ยะเปง
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๖

นางสาวปยะวรรณ ใจน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๗

นายรัตนพล เรืองสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๘

นางสาวศรัญญา วงษาลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๔๙๙

นายสมรักษ์ จันดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๐

นางสาวอพินญา ทำมาทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๑

นางสาวเกวรินทร์ บุตรโคตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กชายชวลิต สุกลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กชายชัยญานนท์ นันทะนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงนฤมล ดอกเกษ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กชายปณัยกร ศรีปตเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กชายพงค์พิพัฒน์ วิลานันท์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กหญิงพัชรา ทองเหลือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กชายภัคพล สุทะนัง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๐๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ทะลัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายยุทธการ ยิมลม้าย

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายระพีพัฒน์ ริสา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๒

เด็กชายลีโอพุฒิ บุญกัณฑ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๓

เด็กชายศิรพันธ์ ทันเต

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ตันถา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา วิลานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงสุวิศา ชาบุญเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงอรวรรณ สุนทรสิน
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงอำนวยพร ก๋งตาล
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายแสงวินัย ตันถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กหญิงกิงฟา

่

ประวา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงจินตนา สุภาพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงชลลดา สุรพล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงญาตาวี จันทร์เขียว
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงณีรนุช พลยา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายนาธาน นันทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงพัณณิตา คำควร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงวรรณนิดา วิลานันท์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กชายวินัย เบ็ญปรัง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายวีระพงษ์ สิทธิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดอกเกษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงศุรัฐติญา โคตรมนตรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กชายสมพงษ์ ห่วงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กชายสมพล ห่วงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วิลานันท์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กชายอภิชัย อุยนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายอำพล วิลานันท์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กชายเจตพล โทนะหงษ์สา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา เอกทัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุมาลย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กชายแสงชัย ตันถา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กชายไกรวิชญ์ คำภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายกฤษฎา กระจาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงกัลญาณี วรรณแสวง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงกัลยา โพธิพา

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงครองขวัญ มงคล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงชณัฐฎา โสวรรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กชายชนะชัย คำทู
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กชายชัยณรงค์ โยราช
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ทาราทอน
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กชายชาญณรงค์ หน่อเมือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงชาลิศา กะเจียนู
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ พันธ์เพชร
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กหญิงญาณิศา ภูมิชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วพงษ์พันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรีพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปกปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สมศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กหญิงณิชา วันทอง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กหญิงณิชาภัทร กุลบุตรดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กหญิงณีรนุช วันไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กชายธันทิวา นันตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงนิตยา พลทัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงนำผึง

้

บุญมางำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายบัญชา วิลาวัลย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กหญิงปสถมา โพพิลา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายปติ ประพันธา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กชายพลาธิป โขสันเทียะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กหญิงพัชรมัย เพชรเนตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ วงศ์ใหญ่
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณประภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงชลิตา ยันกา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงชาลิสา คำทู
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงสีลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กหญิงญาณิศา ศรีบัว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงญาดา วิไลสุทธิวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงฐาปนี เสนสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงห์นาค
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงณัฐกมล กิงสุข

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงณัฐวิดา ธรรมโม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูแสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงดาราทิพย์ ศรีพรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงทิณมณี ดวงรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กหญิงทิพวรรณ กลำพุทธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ดวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงธันยมัย ทากะเมียด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กชายนวพล พรมวรรณดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กชายนิติธร ทำสาหา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กชายบุรธัช กองสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงปริชาติ กะวันทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงปลิตา สุวรรรณชัยรบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายปญญา ไชยสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตนสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงพาณิภัด ธรรมโม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายพิรชาติ ประทุมวัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กหญิงภัทรนันท์ สวนเศรษฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กหญิงมาลีวรรณ ธรรมโม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายรังสิมันต์ วงศ์คำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กชายวรเทพ เสนคำสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายวัชพล แก้วต๊ะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กชายวิรชิต จามจุรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ธรรมโม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงศิรัญญา ธนจุฬานนท์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พะวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา สาริก
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๖

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงอรอนงค์ คำเคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายกิตติภพ สีบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กชายจิรภาส แก้วพระปราบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงฐิติมา พรมรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายนันทนนท์ จันทร์ภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงบุณยานุช โสชะดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงพัชรพร สาริก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กชายมณฑกาญจน์ ใจงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายสมศักดิ

์

พรมวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กชายสมหวัง จะริรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กชายสราวุธ สะลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กชายสุชาครีย์ ศรีถาการ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงสุภาพร วันทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายอดิศร กะวันทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายอดิเทพ ดอกดวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กหญิงอลิสรา สุวรรณเมียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กหญิงอาทิตติยา หาทรัพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

คงสิม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายไกรศร สุวันทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงขวัญประภา ผาสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กชายฐิติ ดีสินธุ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงฐิติยา โกสันต์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงดุสิตา บุญโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงถิรพร วะราพุทธ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ไชยพงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์เรืองศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กชายนรินทร์ อินันทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงนลินี ทะรินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กชายนิติศักดิ

์

วงค์ละกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์ประสงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กหญิงประภาสิริ สมภักดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายปรเมศวร์ ลีเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงปุณยนุช วงศ์คำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กชายพงศ์ศิริ สืบแสนศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กชายพิทยาธร วิลาวัลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กชายภานุพงศ์ พะวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายฤทธิชัย หอมหวล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กชายวัฒนา คำทู
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงศศิมา คำสีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หาญระเบียบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กชายสิทธิชัย พูลอ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี อุดธิโท
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กหญิงสุภิณญา ผาสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ วงชาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงอลิสา จันดาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กชายเทพสถิตย์ อัตตะระ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายโกวิท ภาโว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงกัลญากร มะณีบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กชายจีรพัฒน์ พิมล
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายนันทวุฒิ ทากะเมียด
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายประสิทธิ

์

บุญเสริม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงปยะนัธดา ฟาเลือน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กชายพงศพัศ ปกปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายวัชรพล วงค์ศิริ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กชายวุฒิไกร ชืนรัมย์

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำเสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กชายศิลาธิวัฒน์ เจริญทัศน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงอทิตยา จำเริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๖

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

ใจภพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๗

เด็กชายเทวินทร์ เทพรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๘

เด็กชายเมฆา บุญมางำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๖๙

เด็กชายเริงชัย อาญาสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๐

เด็กหญิงกัญญานัฐ บุญขาว
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๑

เด็กหญิงจิราพร จันทะคำแพง
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลัดทะโล
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ ประจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๔

เด็กชายดนุพล สิงหาสิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๕

เด็กชายธนดล สมชัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กชายธีระพงษ์ คำทู
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๗

เด็กหญิงนัฐกานต์ สาริก
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ ปุดหนอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๗๙

เด็กชายประกาศิต สีจันดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กชายปยวัฒน์ กัวมาลา

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงพักตร์วิภา สิงห์ซอม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๓

เด็กชายพีรพล พะวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ กลางถิน

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๕

เด็กหญิงภาวิณี งามศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๖

เด็กหญิงมัทรี ครองประจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๗

เด็กชายมาริษ โกศล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงรัตนา โพพิลา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๘๙

เด็กหญิงลลิดา ทะรินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๐

เด็กชายศุภชัย อัตตะพงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๑

เด็กหญิงสวรรยา ศรีพิลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๒

เด็กหญิงสุปราณี สาริก
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา พะเนีย
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๔

เด็กชายอนุชิต คงสิม
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๕

เด็กหญิงอารยา บุญชาลี
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๖

นายเกรียงไกร กัลยาณีย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๗

เด็กชายแสงฤทธิ

์

พิมพ์คำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กชายทักษ์ดนัย แก่นสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายธนายุต ชาวนา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๖ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงพิมนภา ปุยอบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายรพีภัทร สายแวว
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองพูน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงกรรณิกา สีทากูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงกุลจิรา พุทธเคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงจรรยาพร ศรีจักร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กหญิงชาลิสา ชืนชม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กชายนฤเบศ กลางถิน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงนิติพร วงค์ละกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กหญิงปณิตา บุญรินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กหญิงปนัดดา พรมวรรณดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กหญิงพัชรศิริ ใจใส
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ อ่อนวรรณะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายยุทธนา จำปาศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กชายรณภพ อ่อนวรรณะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กหญิงวิลาศิณี บุญโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กชายศรัณย์ รุ่งเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กชายศราวุฒิ สุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงหาสิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กชายอัจฉริยะ สิมาวัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กชายอาณาเขต ดวงชูถาวรชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กหญิงเบญญทิพย์ แรดทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กชายเมษา จำปาเต็ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนทะเสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงกุลสตรี บุญโท
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กชายจักรพรรดิ ส่งเสริม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กหญิงจิราภา จำปาเต็ม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กชายจิรายุทธ บุตรเกิด
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กชายชัยมงคล ถือผล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กชายณัฐนนท์ พิมพ์ชัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงดาหลา พุฒพิมพ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายธนพล สุกรา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กชายธันวา จำปาเต็ม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กหญิงธาราภรณ์ ธุสาวัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ธุสาวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กหญิงวีระวรรณ อ่อนวรรณะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กชายวีระเดช แสงสุวรรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงศรัญญา ปุยอบ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงสุธิดา ดิษฐประสพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กชายอานุภาพ พวงแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๐

นายเชาวลิต ขัมภรัตน์
๒๑/๑๐/๒๔๙๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๑

นางสาวกชนิภา สุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๒

นางสาวจันทร์สุดา ธิมาทาน
๒๙/๐๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๓

นางจิราพร พรพนม
๐๒/๐๑/๒๕๑๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๔

นางสาวจุฑาพร พันธ์บุปผา
๑๓/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๕

นางสาวชนันธร เข็มสุข

๑๒/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๖

นางณัฐสุดา ขัมภรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๗

นางดวงตะวัน เหลาคำ
๒๐/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๘

นายทนงค์ศักดิ

์

พรมจารีย์
๐๓/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๔๙

นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๐

นายธนเชษฐ์ วันนา
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๑

นางธันยาภรณ์ อักโข
๒๒/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๒

นายธีรวัฒน์ เนินทราย
๐๗/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๓

นางสาวนฤมล พูลเพิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๔

นายนุพล มาลัยพาน
๒๖/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๕

นางบุรัสกร ดวงศรี
๒๐/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๖

นางปฏิมาวรรณ์ จันทร์สมาน
๒๐/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๗

นายประชา อักโข
๓๐/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๘

นางปานมุก ทองสาย
๐๕/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๕๙

นายผดุงศักดิ

์

ไกรกล

๒๙/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๐

นางสาวพณิญากรณ์ คณาญาติ
๒๙/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๑

นางพรศรี เนินทราย
๑๖/๐๘/๒๔๙๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๒

นางพิชญาภา กาละพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๓

นางสาวภัทรศยา ขันบุตรศรี
๐๖/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๔

นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตร
๒๖/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๕

นางสาวรสจณี สิงหาเวช
๐๘/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๖

นางสาวรุ่งนภา ไชยทอง
๐๗/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๗

นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๘

นายวรเกษ เตียตระกูล
๐๑/๑๐/๒๕๐๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๖๙

นางวัฒนา อ่อนประทุม
๐๓/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๐

นายวิจักษณ์ โชคทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๑

นางสาววิภาวดี บุดดา

๒๘/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๒

นางวิมล อินธิสอน
๒๒/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๓

นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆ
๐๔/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๔

นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๕

นางสาววิไลลักษณ์ ไชยมาศ
๐๒/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๖

นางสาววิไลวรรณ ธรรมวัติ
๒๗/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๗

นายศาสตรวุฒิ กันหารินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๒๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๘

นางสาวศิรินันท์ ม้วนสูงเนิน
๐๓/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๗๙

นายศิริศักดิ

์

สีหะวงค์
๐๓/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๐

นางสาวศิริโชค เตียตระกูล
๐๕/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๑

นางสาวสมนา นนทะพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๒

นายสังคม กุลสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๓

นางสาวสิวิมล ใจใหญ่
๑๖/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๔

นางสาวสุจินดา ทับแสง
๐๕/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๕

นางสาวสุธิดา สายชาลี
๐๗/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๖

นายสุนทร บุญสงค์
๐๘/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๗

นางสุรีพร ดำเนิน
๑๙/๐๘/๒๕๒๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๘

นางอริศรา ชาญศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๘๙

นางสาวอัจฉรา อิมอ้วน

่

๒๕/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๐

นางอ่อนตา ทิมา
๒๗/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๑

นางเกษร ยอดจักร์
๒๖/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๒

นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๓

นายไกรสร สีสุรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๔

นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๕

นางสาวชญานิษฐ์ บุบผาเผ่า
๐๔/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๖

นางณิชมน ผลพยุง
๒๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๗

นางสาวปทมาภรณ์ นามประเทือง
๐๙/๐๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๘

นางรจนา
บัวพุฒเจริญรักษ์

๑๗/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๗๙๙

นางสาวรุจิรา ยาประกัลป
๒๑/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๐

นางสาววรรณาภรณ์ พระเมเด
๒๙/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๑

นางวรรณิภา เวชคง
๒๘/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๒

นายสถิตย์พงศ์ แพนลินฟา

้

๒๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๓

นางสาวสินีกานต์ สุกลา
๒๗/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๔

นางสาวสุนันธินี คูณสว่าง
๑๒/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๙ / ๖๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๕

นายอานนท์ พลวิชิต
๑๕/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๖

นางสาวอารยา ทิมา
๐๔/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๗

นางอุดมลักษณ์ บุญศรี
๓๐/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กชายกฤตยชญ์ พรโสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กชายจตุภูมิ กิงคำ

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กชายชยุตม์ ศรีอาจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กหญิงชลธิชา พันธุญา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กชายณัฐจิตติ

์

ศรีโสภา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงณิชกานต์ ช้างจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กชายธนากรณ์ จันทะเกษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กชายธนูชัย มูลคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ศรีอาจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงปยดา สีแสด
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงพัชรธิดา คำสวัสดิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงรัชนก สีแสด
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กชายรัตนพล ศรีพุฒ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กชายราชันย์ มานุช
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ศรีสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา บุญเสริม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีอาจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงอรัญญา วงษาชัย

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กหญิงอวภาส์ คำวัน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงอุมากร จำปาแดง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กชายคำดี คันทรา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๒๙

นายโกเมศ แสนทวีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ฉัตสุวรรณ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงปวีณา สายสี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงปณฑิตา มาลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงมัลลิกา ประทุม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญพามา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กหญิงวณิชญดา จันทร์โส
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงสุนิสา หมูทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงกนกพร บุตรศรีลา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงขวัญฤดี วรรณพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงฉันทนา คุริโน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงชไมพร ลาชัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงณิชกานต์ คำแสง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงพริริสา สืบเพ็ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงพัชริดา นามศรีหาญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร สืบเสน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงรัชนี จันโส
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงรัตนวรรณ บุญเนตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สระจักร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงวรรณพร วีรพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงวิริดา จันทร์ขาว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงวีรยา บุญสอาด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กหญิงสิริกาญดา พละเคาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กหญิงอรทัย พงษ์พันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา บุญกว้าง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงเกษร โกลีย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงเจนจิรา อุวิทัศน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงญานิกา ปริตัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงธนัชพร บุญกว้าง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงปภาวี แสงจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงประภาภรณ์ นุสาโล
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงพรธิดา แก้วคำมี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี โคช่วย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงวรัชพร สิงห์ทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงวิจิตรา ธุสาวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงวิราวรรณ จะโลนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงสุภาพร แท่งหิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ นนศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงอัยรดา พิมพ์กรรณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงกฤษติกา โสนะจิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กชายคมสันต์ อินสมาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงห์แจ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กชายฉัตรจักร เพชรราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กหญิงชฎาพร บุญมัง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายชัชกร บุราชรินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีสุพรรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ทีหัวช้าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงดอกไผ่ สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงธานทิตรา รจนา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กชายนพเก้า ปราบพล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงนิชนิภา รัตนาถ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กหญิงนำทิพย์ วิลานัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงพรรณิกา ไกรงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงพัชรพร กองแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยมรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กชายพีรพันธุ์ พุ่มจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายพีรพันธ์ รัตโน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์พันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กชายวรวิทย์ ตะตินุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายวันวิสา สารินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงวิลาพร แสงจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กชายวิเชษฐ์ บุญไชย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กชายศักดินรินทร์

์

กวนปราบ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๕

เด็กชายศักรินทร์ หัตถกิจ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงสุทัตตา กาสินธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ทองไชย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงหฤทัย สายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงอรัญญา พลแสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงเพลินตา ศรีวิไลย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กชายแดเนียล สเตนตัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายฐิตินันท์ ไกรใหญ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา คำภูพูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

จรมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กชายธราดล บุสภาค
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงธันยพร สายเมฆ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงนันทณีย์ จรมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงนารีนาถ ปทุม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กหญิงนิตยา มณีเนตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กชายนิพติกรณ์ สัมฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กชายบุญหลาย พรมสุวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงพรญาณี ยนภพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กชายภัทรธิปตย์ บุราชรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงมุกมินดา การะบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กชายขวัญชัย สุริยา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงญาณศรณ์ บริบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยสำแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กชายปวริศ ผาจบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สมใจ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กชายขัตติยนนท์ พิษเพ็ง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มีธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงฐิติพร พัฒนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กชายณรงค์กรณ์ อินสอน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงณรินทร์ สักขันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กชายณัชพล ฤทธิสิงห์

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ผาจบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กชายธีธวุฒิ นามโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กชายนนพิพัฒน์ ยะสาท
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กชายนันทวัตร พันธ์แก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๐

เด็กชายปพน รจนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กชายพีรภาส ปะบุญเรือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงวราวรรณ เกษม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ขาวสะอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงสุภิณญา สุระเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

พรมเชียง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กชายไพรวัลย์ จันทะวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กชายชยันต์ สอดส่องกฤษ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จิตมหัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุส่าห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แฮดดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กชายธวัชชัย สุริยา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงนัฐกานต์ เสนาคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กชายประสิทธิ

์

พัฒนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กชายวัฒนา นิยม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงศรัญญา ศาตสิน
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายศรายุธ ทุราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กชายสิทธิชัย ผลรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ คำดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กชายชลิต ศาตสิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กชายณัฐพล พุ่มจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ได้เลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงกาญจนา ศรีทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กชายกิตติกร พรบุญมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงชลลดา คุริโน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ม่วงโคกสูง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงปราญชลี บาลุน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงปรารถนา จรมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงปยนุช บาลุน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงสุธัญญา เทพประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กชายอภินันท์ พลภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายเทพทัต โคตะขุน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เพียรชัยสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายณัฐชัย นุสนธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กชายธันยา บัวบก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงปุณยาพร บุญกว้าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงพรชิตา ดับพันพิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงพรไพลิน ภูทองเงิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กชายเอนก ดับพันพิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงนภาลัย กันจะนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นุสนธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายอภินันท์ ศรีพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กชายเตชภณ บุญกว้าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กชายมงคล กิจกุน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงปภัสสร พละที
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงรัชนิดา เทพประทุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงรำพูล พรมสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กหญิงอนุชสรา สมพงษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กชายกตัญู ปาปะสา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงกมลฉัตร สายใหม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๔ / ๖๕๔

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงกฤตพร นุสาโล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กชายกฤตพัฒน์ กุลโพนเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กชายกฤตวัจน์ธนา ภัทรินทร์โสภณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ปสสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กชายกฤษฎา ทะศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงกฤษณา ดินทราย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายกฤษนัย ไชยเศษ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงกลินลานนา

่

วงศ์อำมาตย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปาหอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงกันตพร ดอนสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงกัลยาณี ใจภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงกาญจนา อัญโญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงกิตติยากร บุดดาสิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แว่นแคว้น
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายขวัญชัย สายสิงห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงขัติยาภรณ์ บัวบก
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กหญิงจันทกานต์ เสมศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กชายจุติภพ พรมศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จัตุรงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายชนาธิป คำอินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กหญิงชลธิชา ราชริน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงชลิตา ชินโคตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๒

เด็กชายชวกร เหลากลม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๓

เด็กชายชัยมงคล ดวงดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สามศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงชุติมา พลปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๖

เด็กชายชโยดม ดำเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงฐิดาพร พวงลาภ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงฐิติญารัตน์ พรมสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงฐิติพร วิชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๐

เด็กชายฐิติพันธ์ สาเลศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๑

เด็กหญิงณหัทยา มิตถา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สาธุจรัญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงณัฐชา วงษาชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงณัฐธิตินันท์ นาควัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็งแจ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงณัฐพร หาระสาย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๗

เด็กชายดนุสรณ์ บุราชรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๘

เด็กชายตนุภัทร สิงห์สถาน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงทิพวรรณ โล่ห์คำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๐

เด็กชายธนกร วงษ์คำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๑

เด็กชายธนพล ประสานทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๒

เด็กชายธนภูมิ สมสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๓

เด็กหญิงธนาทิพย์ นุสาโล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๔

เด็กหญิงธัญวรัตม์ โชตินอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๕

เด็กหญิงธัญวลักษณ์ กันยา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๖

เด็กหญิงธันยมัย ปดธรรมมา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๗

เด็กหญิงธารีรัตน์ เกษม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๘

เด็กชายธีรภัทร แก้วเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๒๙

เด็กหญิงนภัสนันท์ ธรรมธีรวรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงนริศรา ยาตรา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงนรีกานต์ ช่วงสันเทียะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๒

เด็กหญิงนัฐธิดา อินทวชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๓

เด็กชายนันทชัย กาสินธุ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๔

เด็กหญิงนันทวรรณ สุดหา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๕

เด็กหญิงนันทิยา อัศดร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๖

เด็กชายนิติกรณ์ คงเอียม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๗

เด็กหญิงนิภาพร มันจติร

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา กิงเกษ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๓๙

เด็กหญิงบุณฑริก นามบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงบุษกร แสงฉาย
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงปพิชญา อุปมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงปริญากรณ์ สีแสด
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กชายปรเมษฐ์ เค้าทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงปญญทิพย์ ภาคะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ บัวชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงปยมาศ สุโคตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงพรชนก ตังจิตร

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กหญิงพรรณิชา สุรมิตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กชายพัฒน์พงศ์ อุดมกรรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กหญิงพิชชาภา เสมศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายพิพิศพักตร์ บุญประคม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงพิมชนก บัวใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี ดีสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กชายภาณุเดช บุญทวี
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปราบพล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิงมี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กหญิงมนฤดี สุโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กชายรพีวิชญ์ มิตะถา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงรักษิณา ผลาการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงรัชนี ดวงสินธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงรัตดาวรรณ คูณคง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงรัตนกร พันธุมาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กชายรัตนตรัย ใจธรรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กชายราชันย์ ปญญาคง
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กหญิงรุจิรารัตน์ ลาภมูล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภาพร ริวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทานวิโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กหญิงลักษณารีย์ ศรีอาจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กชายวรพล ลิขิตสัมพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงวรรณกานต์ ทิพย์ประพันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงวริศรา สักขัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงวริศรา ห่วงเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงวิจิตรา นันโท

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงวิชญาดา เพ็งแจ่ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กหญิงวิชญาพร แก่นมัน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๖

เด็กหญิงวิภาดา กองพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงวิภาวี พูงาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงวิศลุตา บัวจูม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๐

เด็กชายวีระวัฒน์ คูณทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๑

เด็กชายศตรรฆ อำศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๒

เด็กหญิงศรัณย์พร กาสินธุ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ฤทธิสำอางค์

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงศศินา สง่าเนตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๕

เด็กหญิงศศิประภา เสมอใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กหญิงศศิมา มนัส
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายศิวัชญา นนท์ศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายศุภกร อินทร์สอน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ แก่นคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กชายสงกรานต์ วามะกันต์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กชายสรวิชญ์ อุทังสังข์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กชายสัภยา ขันทะโข
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา ขันคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์เทพ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผิวหอม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ประชุมแดง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา เวชสาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงสุภัสตรา ดอกหอม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อยู่จัตุรัส
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ เติมสิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงหฤทัย ไชยชนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กชายอดิศร ทิพมนต์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงอธิติยา บุปผา
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงอนันตญา ริวงศ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงอภิชญาพร สุจิ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงอรทัย พิบูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงอริสรา โจมสติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กชายอัศวิน สีหานาม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงอาทิตยา พรมชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงอารยา บุปผา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงอารียา บุดดาสิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กชายอิทธิกร พบลาภ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ผอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กหญิงเกวลิน ธรรมอาดูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กหญิงเขมสิริ เจนถูกใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กชายเตชิต จันทชิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กชายเทวา แสงพารา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงไพลิน ประเสริฐ
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนตรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงกมลศรี พลปญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงกริม สุทธิวโรตมะกุล
๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ ประทุมวงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กชายกันตภณ ทองจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงกาญจนา ภาคะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงกาญจนาวดี ศรประสิทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงกิตติยา ชินราช
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงขวัญฤดี เส้นเกษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กชายคามิน โคสิงห์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กชายจักรี มิงเมือง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กหญิงจิตรา คะตะวงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงชนรดี โยทะทัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงชนิดา สิทธิไชย
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กหญิงชลดา ร่วมเชือ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กชายชาญณรงค์ แสนทวีสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๘

เด็กหญิงชุติมน ศรีคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๓๙

เด็กหญิงฑิตยา กาสา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กชายณภัทร ขอพิมาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นนท์ศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงค์ตรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กชายณัฐกร เสาเปรีย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงณัฐชยา นนท์ศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ บัวงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กชายณัฐพล วังคะฮาด
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงทิพรัตน์ พูนพิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กชายธนกิจ สมสุข

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงธนัญภัสร์ อินทร์สอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กชายธนากร บรรณารักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กชายธนาดุล แก่นพิทักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงธนิสร เรือนเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กชายธนโชติ บุตรมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงธรรมสรณ์ มาแสวง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กหญิงธัญญาเรศ อักษร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชาญประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กหญิงธันทิวา กัลยานีย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุบผา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายธีรพันธ์ อินทวชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กชายธีรภัทร์ จิตมะหัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กชายธีระพล แดงนา
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงธีริศรา มันคง

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงนภาภรณ์ คำวิเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงนรินทร อินโสม
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กหญิงนริศรา อุตสาหะพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กชายนวคุณ แก้วมุงคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กหญิงนันทนา กรรมสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงบุณฑริกา โพธิชัย

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงปณิตา อินลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงปรางฟา พลสอน
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงปราณี จำปาแสน
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กชายปริญญา แว่นแคว้น
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงปริยาภัทร ชัยบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ศิริเวช
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงปวีณ์สุดา หงษ์คำผิว
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงปานตะวัน อุทวรรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กชายปติพร ไตรยสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงปุญญานันท์ รุ่งรจนา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ยุตกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายพรสวรรค์ คำศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงพรหมพร นิลดวงดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กหญิงพลอยแก้ว ทองกันยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงพิชชาภา เคาศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กชายพีรณัฐ หงษาวดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ แสงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงภควดี จอมตัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงภาวิดา จันทวลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงภาวิดา อัศวภูมิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายภูมิรินทร์ สิงห์ทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๐ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กชายภูวนัย หงษ์ไชยคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงมาริสา นำพุ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงยาใจ บัวใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กชายยุทธศักดิ

์

มีบุญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงรัชนี บุญตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงรัชนี สิงสถาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กชายรุ่งเรืองชัย โปเปด
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กชายลภัส พรหมธิดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กหญิงลมล สีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กชายวิชาญชัย นุชิต
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กชายวิทวัส คำพรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงวิไลทรัพย์ ผลรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงวีนัส ปดถา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงศศิวิมล หล่อทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงศิริภา โทนแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ครบอยู่
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงศิริวรรณ พาประจง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงศิริวัลย์ พุ่มจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กชายศิวกร ปดถา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงสังวาลย์ พันทะบาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงสิริกร เคหารมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงสิริรักษ์ สิงห์สถาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงสิริวรรณ สัมฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา ไชยเศษ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงสุพิชญา เนาว์มณีฐญาณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สาระชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงหยาดทิพย์ บุญประสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงอนัญญา ลิมพงศ์ประเสริฐ

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายอนันดา เอกศิริ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กหญิงอนันตยา ห้วยใหญ่
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายอนุชา ตังจิตร

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กชายอภิมุข ผึงมา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทองอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงอรพรรณ ยุตกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ฉัตรสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงอรัญญา ชินราช
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กหญิงอัญธิกา แสงแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงอัมพร มณีศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงอาธิติญา อินสอน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กหญิงเจนนี

่

อิเวอร์เซ่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายเจษฎา จำปาหอม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายเจษฎา เรือนเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงเทียนลดาวดี แก่นที
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา อบโอ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงเมธาวี ลำพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงกมลชนก จันทร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กชายกิตติรัตน์ ปองสงคราม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โสนะจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงกุลิสรา ลิขิตสัมพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีโสภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กหญิงชญานี บุราชรินทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายชัยยันต์ สุโคตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงชิตชนก ขวานทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กชายชินวัตร รัตนะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงชุติมาศ วงค์เดือน
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงฐิติมน เกษม
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กชายฐิติโชติ ขันทะโข
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงฑิมภ์พร ศักดิศรี

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กชายณณิณ สุระพล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กชายณัฐกานต์ แสนทวีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงดวงวทัยชนก
บุญธรรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงดาราวรรณ ศรีเสลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงทรรศพร สุคนธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงทิธานี ศิลาลอย
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ดีสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กชายธราดล ภูธร
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กชายธราดล สุวะมาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชุมสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ มุงธิราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กชายธีรพัฒน์ วันคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กชายธีรวัฒน์ จักรศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กชายธีรเดช ขันทะโข

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงนิราวัลย์ ขันทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กชายบัญชาการ สินเธาว์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงปรัญญา ทองพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๗

นางสาวปราถนา ทาคำวงศ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงปรารียา อุดมศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงพัชรพร จิตจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กชายพารักษ์ เอ็นดู
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กชายภาสกร พสุมาตร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงยุภาวดี พรมโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๓

นายวรวัฒน์ พิลาอาจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กชายวรเชษฐ์ สังข์สกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กชายวัชรพงษ์ หันแถลง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กชายวิทวัส โปตะนนท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงวิภวานี พวงคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงวิภาดา ศรีเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรีมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วนำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กชายศราวุฒิ สุธรรม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงศศิธร อุทังสังข์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กชายศังกร ไวว่อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงศิรินนิภา วิยานันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วัลภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงสกลสุภา จัตุรงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กชายสถิตพงษ์ ชริชา
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงสิตานันท์ สุขใส
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กหญิงสิริกัลยา จันทร์อ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยนาท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงสุภาพร พัฒนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กหญิงสุภาพร ศรีแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงสุภาพร แสนทวีสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กชายสุรชาติ สายสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กชายสุระสิทธิ

์

หงษ์อินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงสโรชา เสมอใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ ธรรมอาดูล
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อุปมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงอรทัย บุญพบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงอรพรรณ วิโท
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๒

เด็กชายอรรถพล การะเกษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๓

เด็กชายอัศวพงษ์ หาพัก
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๔

เด็กชายอุกฤษฎ์ สมสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๕

เด็กหญิงเกษราภรณ์ แหวนเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๖
เด็กหญิงเจนจิระนันท์

แก่นเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา ประทุมพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงเปรมวดี จันใบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๐๙

เด็กหญิงเอ็มอร หลอดเงิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงใบเฟริน

์

ปญกาที
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๑

เด็กชายไตรภพ ธรรมสัตย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๒

นายกฤษณะ กองแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๓

นางสาวกัญยาณี ต่อแต้ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๔

เด็กหญิงกุสุมา ยาประกัลป
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๕

นางสาวชลิตา ไชยนาท
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๖

นายชิติสรรค์ ศิรวัฒนานนท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๗

นางสาวชุติมา ศรีบุปผา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๘

นายณัฐภัทร ชาญประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๑๙

นางสาวทิพวรรณ กระกำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๐

นางสาวธารารัตน์ เกลียงรส

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก่นจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๒

นางสาวนัฐพร ร่วมเชือ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงนิตยา แจ้งจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๔

นายนิธินัย นาโล

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๕

นางสาวปนัดดา อินสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๖

นางสาวผกาวรรณ นนท์ศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงพรรวษา แสนทวีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๘

นางสาวพัชรินทร์ เกือกูลราษฎร

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๒๙

นายพัทยา หงษ์ไชยคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๐

นางสาวพิชญาพร จำนงค์สุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๑

นางสาวพิชยาภา แก้วนิล
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๒

นางสาวพีรยา บุญอาสา
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๓

นางสาวพีระนาฏ มานพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๔

นางสาวภนิตา รัตนสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๕

นายภานุ สุจริตภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๖

นางสาวมลดา ฤทธิสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๗

นางสาววรัญญา พุทธจักร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๘

นางสาววารี ไชยผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๓๙

นางสาววิลวัลย์ แสงกล้า
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๐

นางสาวศรีประภา บุราชรินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๑

นางสาวศุภนิดา ประกอบชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๒

นายสมัย จำปาแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๓

นายสหัสวรรษ ขันทะโข
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๔

นางสาวสิรินทิพย์ พูนพิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๕

นางสาวสุชานันท์ สุทธิกรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๖

นางสาวสุทธิดา แก้วอุดม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๗

นางสาวสุนิษา แสนทวีสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๘

นางสาวสุปราณี แก้วทองคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๔๙

นางสาวสุภาวดา แสนทวีสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๐

นายสุวิทย์ สายมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๑

นางสาวอนุพร ร่มทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๒

นางสาวอุไรวรรณ สามิโส

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๓

นางสาวโสภาภรณ์ ประพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๔

นางสาวกฤษณา ตังจิตร

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๕

นางสาวกัญญาพร สุรพล
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๖

นางสาวกัลยา เกษียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๗

นายกิตติพัทร์ วิทยารักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๘

นางสาวกิตติยากร แสงศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๕๙

นายคณิต ขันคูณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๐

นางสาวจันจิรา เพียลาภ
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๑

นางสาวจันติพร พรมมาอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๒

นางสาวจิดาภา สำเภาทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๓

นายจีรยุทธ จันทร์ธรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๔

นางสาวชรินรัตน์ พร้อมญาติ
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๕

นางสาวชลิตา ประพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๖

นางสาวช่อลัดดา ฤทธิสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๗

นางสาวฐาปณี บุญเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๘

นายณัฐตพล นามบุรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๖๙

นางสาวณัฐธิดา วิถี
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๐

นายต่อลาภ ศรีอาจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๑

นางสาวทิปกรณ์ ทองศูนย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๒

นางสาวธณิตตา ศรีบุปผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๓

นางสาวธนภรณ์ อ่อนประทุม
๐๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๔

นายธนวิชญ์ มะนุษรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๕

นายธรรมวัตร อิคะละ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๖

นายธัญกร แก้วกนก
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๗

นางสาวธิดารัตน์ พันแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๘

นายธีรนัย ดวงสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๗๙

นายธีระภัทธ์ ศรีนวล

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๐

นางสาวนภัสสร บันลือ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๑

นางสาวนรินทร์ บุริโส
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๒

นางสาวนำทิพย์ ไชยนาท
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๓

นางสาวบุณฑริกา พันแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๔

นางสาวประภาพรรณ
ปทิทัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๕

นางสาวปรีดาพร บุญเพ็ชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๖

นางสาวปยะนุช วิระทูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๗

นางสาวปยะนุช สาโล
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๘

นางสาวผกาทิพย์ พูลภาพ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๘๙

นางสาวพรพรรณ ชมภูประเภท
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๐

นางสาวพัณนิตา แก้วมณี
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๑

นางสาวมณีรัตน์ ประสมสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๒

นางสาวมลทิพย์ สีมันตะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๓

นางสาวมาสศุภา ดวงคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๔

นางสาวรวีวรรณ สุรมิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๕

นายรัตนพล จอมขวัญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๖

นางสาวรุจิรา หงษ์ไชยคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๗

นางสาวรุ่งรุจี พรโสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๘

นางสาวรุ่งอรุณ ผลพิบูลย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๓๙๙

นางสาววชิรา ถูเพ็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๐

นางสาววรัญธร ระสิโน
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๑

นางสาววลัยวรรณ คุชิตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๒

นางสาววัชรภรณ์ สุมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๓

นางสาววิชุดา อักษร
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๔

นางสาววิภาพร พรมโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๕

นางสาววิยะดา การะบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๖

นางสาววิสสุตา ศรีทรราช
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๗

นางสาววิไลวรรณ นามวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๘

นายวีระศักดิ

์

หงษ์ลอย
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๐๙

นายวุฒิศักดิ

์

พรมณี
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๐

นางสาวศิริกานต์ ชุมจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๑

นางสาวศิริลักษณ์ สีกำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๒

นางสาวสิริรัตน์ วงพะราม

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๓

นางสาวสุกัญญา จันทสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๔

นางสาวสุกัญญา พรมสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๕

นางสาวสุธิดา แสนทวีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๖

นางสาวสุพรรษา ทะเม้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๗

นางสาวอภิญญา ตรีเมฆ
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๘

นางสาวอมรรัตน์ ต่ายบุญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๑๙

นางสาวอรดี แก้วนิล
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๐

นางสาวอลิสรา เกษม

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๑

นายอัฐกร แก้วหาวงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๒

นายเกียรติศักดิ

์

วงศ์อำมาตย์
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๓

นายเกียรติศักดิ

์

อักษร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๔

นางสาวเจนจิรา แก่นทน
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๕

นายเชษฐา บัวดก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๖

นายไชยา สมสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๗

นางสาวกมลวรรณ จันทะเกษ
๑๒/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๘

นายคณาธิป ดอนกลอย
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๒๙

นางสาวจันทร์จิรา ภาษี

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๐

นางสาวจิราวรรณ จันทะเกษ
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๑

นางสาวณัฐธิดา สุระพล
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๒

นายณัฐวุฒิ วรรณโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๓

นางสาวตะวัน ปานเนาว์
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๔

นายทินกร จันทนิตย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๗ / ๖๕๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๕

นางสาวธนัตดา กระเบืองเก่า

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๖

นางสาวธัชมาภรณ์ ไชยสำแดง

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๗

นายธานินทร์ คำใส
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๘

นางสาวนภัสสร แสงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๓๙

นางสาวนันทิตา ศรีสุทโธ
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๐

นางสาวบุณฑริก พละเขต
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๑

นางสาวบุษราคัม สุระพล
๑๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๒

นายปญญา ยาดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๓

นายปยะ โคตรสุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๔

นางสาวปยะธิดา อุผา
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๕

นางสาวปยะนุช ใจเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๖

นางสาวพรจิตรา ผลวิสุทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๗

นางสาวมนเฑียร กุจะพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๘

นางสาวยุภา เต้นผม
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๔๙

นางสาวรสริน ประทุม
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๐

นางสาวรัชดาภรณ์ เขียนทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๑

นางสาววรนุช บุตรมาตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๒

นางสาววรรณภา คำชมภู
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๓

นายวรากร โคตรบุบผา
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๔

นางสาววลัยพรรณ จันทป
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๕

นางสาววิรากานต์ แก่นพิทักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๖

นายวิศรุต อ่อนประทุม
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๗

นางสาววิไลรัตน์ ทวาเงิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๘

นายวุฒิพงศ์ ถูระวรรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๕๙

นางศรสวรรค์ จันทร์เพ็ญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๐

นางสาวศิริพรรณ ปลืมจิตร

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๑

นางสาวสิริวิมล ศรีสง่า
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๒

นางสาวสุพัฒตรา บังทอง

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๓

นางสาวสุพัตรา คณะพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๔

นายสุรศักดิ

์

เกิดปน
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๕

นางสาวสุวรรณภา คูณทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๖

นายอนาวิน เทียบทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๗

นางสาวอภิญญา แก่นมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๘

นางสาวอมาวสี ชนะมาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๖๙

นายอรัญ สายเจียง
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๘ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๐

นางสาวเพ็ญกวิน แวงวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๑

นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๒

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุพรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๓

นางสาวโสภา ลาไชย
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แก้วสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กหญิงจิตอนงค์ วะกาสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๖

เด็กหญิงธันย์ชนก งันลาโสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๗

เด็กหญิงนฤนาท ศรีพรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๘

เด็กหญิงนันธิยา พงษ์ประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กหญิงพิชยา จันทะจักร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กชายรัฐนันท์ โปเปด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงวิชญาพร บูระณะกิติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงวิชุฎาภรณ์ มนึกคา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กหญิงเกษศรา เกษรมาลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กชายเจษฎาพร เค้าทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงกุลสตรี เข็มทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายคมกริช พิมพสุด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุชิตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กชายธนากร แก้วสาลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กชายธีรภัทร์ สายแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กชายนภัส สุระพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กชายพิทวัส สรจักร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๓

เด็กหญิงภณิดา บุญทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี ทาเคลือบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายมนตรี คำสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กชายรพีภัทร บังศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กชายวิรัตน์ ศรีคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กชายศักดิ

์

พูลชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กชายสงกรานต์ บุญศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กชายสราวุฒิ นิลดวงดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงสุภาวดี สุระพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงอังศนา วงษาเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงจิราวรรณ จันดากุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กชายธนโชติ เท่าสาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กชายนครินทร์ เจนถูกใจ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กชายนนทกรณ์ จันทะเกษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ เหล่าหาภัก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กชายปรารภ คำเหล็ก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กชายมินทร์ธาดา สาโล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กชายวุฒิภัทร โพนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กชายศักดา สารโพคา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กชายสุริยะ มิตะถา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กชายอัศนี ภูมิศรีรอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๔

นางธนิดา มาสงค์
๐๔/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๕

นางวรรณวนัช แสนสุข
๐๙/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๖

นางสาววรรณวิภา แก้วเนตร
๑๑/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๗

นางสมหมาย นันโท
๒๔/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๘

นางอภิสรา โพนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๑๙

นางอรุณี วิริยัติกานต์
๐๖/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๐

นางอังคณา พลมนตรี
๒๓/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กชายกนกวิทย์ ศิริโส
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กชายจารุทัศน์ สมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชำรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ ทัดสี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายณตพงษ์ มาลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายณรงกร วิลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กชายณัฐนันท์ บัวเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กหญิงณัทชณิดา ศรีสงคราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร กิงแก้ว

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายนิรุตต์ วิเศษศิลป

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กชายพชรเทพ เพ็งบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงพรพิมล ทองนาที
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สืบเหตุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทินมาตย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงมณฑิรา สาโท
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงวัศยา โมคา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กชายวินัย เอกทัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงศศินิภา จำปานาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงศิริญญา ทัดสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงสุพรรษา จันทนิตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริเรือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กชายธนัท คำมงคุณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กชายธนาดร กุลสะโก

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กหญิงธันยธร แผ่นทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กชายนัฐชัย ศรีโคตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กชายนันทกร พันธุ์โชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กชายปฏิวุฒิ ออมกลิน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กชายประณพ ศรีโคตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงปยะธิดา ปานเหลา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงพัชรพร กาศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงวริษา ศรีเล็ก
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงวินิทรา ต้นเกษ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กชายวีรภพ พูลพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงศศิธร โพธิศรี

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กชายสดใส สิงสีทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กชายสันติสุข ถากง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กชายอภินันท์ อิมใจ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงอารียา ศิริโส
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงจินตนา โพธิงาม

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ เอกทัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงวรารัตน์ บุญคูบอน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กชายอารมณ์ จันทร์ทนี
๑/๑๑/ ๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กชายกตัญู รัตนาถ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฝางคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กชายอรรถพล กุลทะโสม
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๖

นายมินทาดา ภูแสน
๑๑/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงจันทิมา ทานะมัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ต้นคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กชายธนกรณ์ ฉัตรสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงนุภารัตน์ เขียวนิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กชายฟาลัน

่

ทวีสาร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ พิกุลทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงศิริขวัญ ปริโส
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กชายศุภชัย ทองศรีเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กหญิงสมาพร พันคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงเพ็ญศิลา ประทุม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กชายกฤตธี ดรุณพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กชายชนากร นนทะพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงชุติมา ราชรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงฐิตา กล่อมเกลียง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงดวงฤดี นามสีหาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายทัตดนัย ปริโส
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กชายธีรวิทย์ วิลังษา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ คำสนอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กชายภากร เบียดชัยภูมิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงศิริวรรณ พุฒพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๘

เด็กชายสัญจัย รัตนาถ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กหญิงอรณี ราชรินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ระสิโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายคณิน ศรีภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงศศิธร จิตรอ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงประภาพร มาลัยลอย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีสุพรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กชายพงษ์ศธร รัตนสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กชายพีรวัฒน์ วงค์คำดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กชายภิญโญ ศรีบุบผา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงมะลิสา รัตนสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กชายยงยศ บัวภา
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภูธร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงวรันธร วังคะฮาด
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สีมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กชายสวรรค์ ธรรมวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กชายสามารถ บุราชรินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายสิรดนัย สุวรรณศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงสุชาวดี ศรีสุทโธ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขุนโยธี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กชายอธิราช บัวคลี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายอธิศ มงคลกาล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กชายอมรพล คำมีภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงอสมาภรณ์ บุราชรินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กหญิงอักษราภัค สุอำพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงอุษา เลาะสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กชายกิตตินันท์ สิงห์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พึงไทย

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กชายภัธนศักดิ

์

พาคำวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กชายฤทธิพล สรสา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กหญิงกนกอร ดอกพุด
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงกัญจน์นิก สุขดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงชนัญชิดา สูงเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กชายชิณนวัตร จันทำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงนริศา นนท์ศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงนฤมล คณะพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กชายปภาวิน พานิชกุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายปริญญา ชุมปดชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กชายพฤฒิพงษ์ เทียมวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กชายพีรพงษ์ พลศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงภัททราพร ยอดกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงมลฤดี บานเย็น
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงรัตนาวลี ปาปะปำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กชายวรพล สุวรรณธรรมมา
๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงวิยดา จันทรสาร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงศศิธร ยาวิรมณ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงศศินภา ยะราช
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงสุทธาสินี นนท์ศิริ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงอรปรียา ศรีบุญเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กชายอรรถพล สอิงทอง

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงเพ็ญนภาพร กุลวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กชายก้องเกียรติ สุขดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงจีรนันท์ หาญชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กชายชลชาติ ปญญายิง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กชายชัยณรงค์ ถาวร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๔

เด็กชายชัยพิพัฒน์ ใจบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๕

เด็กชายชาญณรงค์ แพงดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๖

เด็กหญิงญาณาธิป โอทาตะวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พานิชกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ หล้าศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พานิชกุล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๐

เด็กชายธนพัฒน์ พรมโภชน์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ปาแดง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๓

เด็กหญิงนำมนต์ ดาราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๔

เด็กหญิงประภัสสร ฉัตรสุวรรณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๕

เด็กหญิงประภาภรณ์ เพ็งแจ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๖

เด็กหญิงพลอยไพลิน สิทธิ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๗

เด็กชายพิชิตชัย จันทร์เทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๘

เด็กหญิงภันทิลา ท่าหาญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๕๙

เด็กชายมนตรี ศรีโชค
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๐

เด็กหญิงริสา บุทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๑

เด็กหญิงวราภรณ์ อิมเจือ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๒

เด็กชายศราวุฒิ เสมอสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๓

เด็กชายสรสิช จันทรทะพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงสายสุดา วงค์ษาเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา ทองเกิด
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๖

เด็กชายสุรพัศ มหาสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๗

เด็กชายเกียรติภูมิ โสภากุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงกมลชนก บุดดีสิงห์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงจณิสตา ผลจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงจิตสุภา แก่นดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงดารุณี เริงฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงธัญพร ท่าหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงธิติยา ฉัตรสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

จันทะพจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงบัวใส เสนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๖

เด็กชายปฎิภาณ จันทร์ดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๗

เด็กชายปรินทร์ จันทรทะพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๘

เด็กชายภูมิชาติ สร้อยสุนทร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๗๙

เด็กชายภูมินทร์ อินทะวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๐

เด็กชายวิระพล จันทะพจน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีอ่อน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๒

เด็กชายอนุชา จันทร์ธานี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงอริสา ทองเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๔

เด็กชายเอกรัตน์ มัสยามาต

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๕

เด็กชายอนุชา ธรรมเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๖

เด็กชายเจษฎาพร สุดบุญมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงชลดา จันทรสาร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิกมล
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๘๙

เด็กชายชัยมงคล นนศิริ
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ วงษาสนธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๑

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวใหญ่
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๒

เด็กชายศิวกร มงคล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๓

เด็กหญิงกาญจนาพร เสาสิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๔

เด็กชายชัชวาล ทองราช
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๕

เด็กหญิงสุภัสสร ผ่องพรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๖

เด็กชายพิเชษฐา นราพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๗

เด็กชายพรอนันต์ ดอนกว้าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๘

เด็กชายสุทธิชัย ไพเราะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๖๙๙

เด็กชายฑิฏิภัก กันยามา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๐

เด็กหญิงกัลยา ทลับนาค
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๑

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพ์อินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๒

เด็กหญิงพิมพ์มจี ราชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีรักษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๔

เด็กหญิงนิรัชพร นรพัฒน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ทิมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๖

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีบาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๗

เด็กชายวีระชาติ เทียงธรรม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ก้อนคำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๐๙

เด็กชายทินกร นวลภักดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๐

เด็กชายธีรพัฒน์ นาคูณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๑

เด็กชายธีรเทพ อุปถัมภ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๒

เด็กชายวรวิทย์ พยุงวงค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๓

เด็กชายวิภู บุญล้อม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๔

เด็กชายวุฒินันท์ ศิริคูณ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๕ / ๖๕๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๕

เด็กชายศุภวิตร ชาวนา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๖

เด็กหญิงภัคมัย ธรรมพิทักษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๗

เด็กหญิงภิญญดา ทองมะณีย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๘

เด็กหญิงเยาวภา ชมท่าไม้
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๑๙

เด็กหญิงสรนันท์ สีสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงสิริวิมล คำอาจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงอารียา พวงศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๒

เด็กชายอรรถกร พิมไกรดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลพุฒ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๔

เด็กชายฉัตรตะวัน ชมภูประเภท

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๕

เด็กชายธนภัทร หันเทศ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๖

เด็กชายวรธรรม คำอุด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๗

เด็กชายสถิต บุญวัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๘

เด็กหญิงรุจิรา เพ็งพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๒๙

เด็กชายอลงกรณ์ วงค์ผาบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๐

เด็กชายพัชระ ปรองดอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงอภัสรา ตุ้มมาศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๒

เด็กชายวิตท์พัฒน์ แพทย์เพียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๓

เด็กชายธรรมรัตน์ สุขประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๔

เด็กชายอภินันท์ ชมภูประเภท
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๕

เด็กชายสุริยนันท์ ปรองดอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จันทะแจ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๗

เด็กชายธีรวัฒน์ แก้วมณี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๘

เด็กชายนวพล เพราะจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๓๙

เด็กชายนิวัฒน์ ประกอบสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงษ์ไชยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงธนพร นิยมชอบ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงปริยฉัตร โชติรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงพรฐิตา บุญยงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงพรทิตา ชมมาก
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงพัชรีพร คำอาจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๖

เด็กหญิงมลฤดี วันทุมมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๗

เด็กหญิงมินตรา คงคาใส
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๘

เด็กหญิงสุปราณี เวชคง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๔๙

เด็กหญิงศิริณทิพย์ ยืนมัน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๖ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๐

เด็กชายนัฐพงศ์ พุ่มจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๑

เด็กชายเมธาวี มิงคำ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๒

เด็กชายธนพล เปล่งอัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ปรองดอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๔

เด็กหญิงชณิดา สายสี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา ทองสวัสดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๖

เด็กหญิงประจุพร บุญงาม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๗

เด็กชายเก่งกาจ สาปดสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๘

เด็กชายธีรเดช คำมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๕๙

เด็กชายศุภณัฐ ดวงงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๐
เด็กหญิงกิงดาวสวรรค์

่

สุขันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงทิพย์ติญา คงยืน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๒

เด็กหญิงนิยากร สุธรรมวิจิตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงศรัญญา แก่นคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงอภิรดี สุธรรมวิจิตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๕

เด็กหญิงปริตา มิงขวัญ

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๖

เด็กชายธนากร ดุจดา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ ดุจดา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๘

เด็กชายอัครพล โพนทอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๖๙

เด็กชายจารุวัฒน์ ชนะวาที
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๐

เด็กชายภควัฒน์ ทองสวัสดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๑

เด็กชายภวันท์ เขียวสนาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๒

เด็กชายดวชิราพร แสวงบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๓

เด็กชายสรรชัย ไชยมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๔

เด็กชายทรัพย์ทวี กล้าหาญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๕

เด็กหญิงชลรดา คูณตุ้ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีผ้าไหม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๗

เด็กหญิงนภาพร กอแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงปาริตา ทวีธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงเพชรมณี วงศ์ด้วง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ อยู่ญาติมาก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๑

เด็กหญิงอุมาภร โชติรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ บัวใหญ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๓

เด็กหญิงนุชนาภรณ์ รักธง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๔

เด็กชายธีรวัฒน์ อุดมทรัพย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๗ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๕

เด็กชายศุภโชค ไทยขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๖

เด็กชายปล้องกล้า พาที
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๗

เด็กชายธนัตค์ ดุจดา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๘

เด็กหญิงวริศรา คำอาจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงจุฑามาศ คูณตุ้ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงศลิษา ผ่องใส
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงเจตสุดา สีสาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงอรพิณ บุญคูณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา ทองสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๔

เด็กชายวัชระ ต้นเกตุ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๕

เด็กชายวิทยา เถาว์โท
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

แสวงบุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์ศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงชมพูนุท ผลดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๗๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา มนตรีนอก
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๐

เด็กชายธนากร บุญคูณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๑

เด็กชายกันตนพ ทองพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองคำแสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงณัตินี มนตรีนอก
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๔

เด็กชายธนากร พาที
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงรสรินทร์ คูณตุ้ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงมานิตา พิลาภ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงเสาวภา งามดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๘

เด็กชายอมรินทร์ นิภภาท
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงรัตติกาญน์ แก่นบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ผลรักษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ศรีสมสุข
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงลัดดาพร เพียบุญมาก

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ ข่ายมณี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา แสงแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ ทุ่มโมง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๗

เด็กชายธนากร บำรุงรัตน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ พรมดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงยุวดี แสงโสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๘ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๐

เด็กหญิงณัฐพร ศิริเขต
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงกมลชนก เพาะกลาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๒

เด็กชายวรายุทธ พูลชัย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ มาลาวัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๔

เด็กชายเอืออังกูร

้

สำเภาทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๕

เด็กชายวีรวัฒน์ หอมทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๖

เด็กชายสิทธิพร บัวใหญ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๗

เด็กชายธนพัฒน์ นอคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๘

เด็กชายธวัชชัย บัวดก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๒๙

เด็กชายภูวไนย ลูกแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๐

เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นเสมอ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๑

เด็กหญิงชไมพร หวังดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิมขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๓

เด็กชายสมพงษ์ ทองพิมพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๔

เด็กชายสนธิพงศ์ มีวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๕

เด็กชายธันวา กุณารพ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๖

เด็กชายอนุชา ฉัตรสุวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๗

เด็กชายวีรภัทร ทองเกิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๘

เด็กหญิงพิชญ์ชนก ประทุมชัย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๓๙

เด็กหญิงอัจฉราวรรณ
หนูหล้า

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงบุญรัตน์ สมวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงปานรวี พิมขาว
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงนันทิวา คำรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงอรพินท์ ชมภูแสน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ คงศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ คณะพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงชนัญชิดา รอดฝุน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงธีรานาฎ แก้วพลงาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงสุขขวัญ ถวิลบุญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๔๙

เด็กหญิงศศิประภา บัวใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๐

นางกัลยา สุนทรสถาพร
๐๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๑

เด็กหญิงลักษณ์นาถ ดวงปากดี ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๒

เด็กชายรุ่งวิทย์ ศักดิพงษ์

์

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๓

เด็กชายก้องเกียรติ คำใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๔

เด็กชายคชา ศักดิพงษ์

์

๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๙ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ คณะพัตร
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๖

เด็กชายธนายุทธ ทองสด ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญดก ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๘

เด็กชายศิริชัย แก่นทน ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๕๙

เด็กชายสัตบุตร เบ้างาม
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๐

เด็กหญิงเกษนรินทร์ เขียวสะอาด ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๑

เด็กหญิงดวงใจ อรัญิกุล
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๒

เด็กหญิงธนพร ระวังดี
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงปยะพร แทนหลาบ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ วงษ์ใหญ่ ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๕

เด็กชายชรินทร์ จำปาแพง
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๖

เด็กชายธนพล บุญเย็น
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นแก้ว ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๘

เด็กหญิงสมพทัย โสรัตนา ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๖๙

เด็กชายวิพุฒิ พาบุตดา
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๐

เด็กชายสุปญญา สมสาย
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๑

เด็กชายกิตติพัท สุวรรณกูฏ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ดวงคำ
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เสาแก้ว
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงพิชญานิน รอสวัสดิ

์

๒๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๕

เด็กหญิงปริญญา เจนจบ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๖

เด็กชายนพพร สีมาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๗

เด็กหญิงสายานะวี แพทย์เพียร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

วิไลศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๗๙

เด็กชายธนธรณ์ ท้วมเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๐

เด็กชายธีระชัย ระดาดก
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๑

เด็กชายบัญชา กองแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๒

เด็กชายปฎิพัทธ์ แพทย์เพียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๓

เด็กชายภักดี เจริญเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๔

เด็กชายวิชัย ใจงาม
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๕

เด็กชายอดิศร บุญล้อม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บำรุงรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงจิตรตา พิมพ์หล่อ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๘

เด็กหญิงนาตาลี ทองเรือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๘๙

เด็กหญิงนำฝน บุญโปร่ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงปภัสร มิงขวัญ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล อินทะพันธุ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงสรญา อินทะพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา พรมดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๔

นางอัมพวรรณ กามาตย์
๒๗/๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๕

นายชิษณุพงศ์ ไชยโกฏิ
๒๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๖

นายณัฐพล ดลเลขา
๑๕/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๗

นายธนากร ขวัญรักษ์
๑๒/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๘

นายธนากร วงศ์สุนา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๘๙๙

นายปริญญา ภูมิวงศ์
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๐

นายผดุเกียรติ เดชะคำภู ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๑

นายพงศธร หาทรัพย์
๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๒

นายภานุเดช เยือใย

่

๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๓

นายภูริวัจน์ สุริบุตร
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๔

นายรณฤทธิ

์

สุกใส
๒๕/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๕

นายวัชราวุฒิ วงศ์คำ
๒๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๖

นายสรวิทย์ สิงหาภู
๑๙/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๗

นายศาสตรา วงศ์คูณ
๑๖/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๘

นายสุรชัย บุญเชิด ๕/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๐๙

นายอิทธิพงศ์ ชมภูประเภท
๑๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๐

นางสาวธิดาสวรรค์ สุขผล
๓๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๑

นางสาวพรนภา ภูมิวงศ์
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๒

นางสาวพิยดา ขันธารักษ์ ๔/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๓

เด็กชายนันทพงศ์ ทองทวี
๕/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๔

เด็กชายแบงศิราต์ สัปดาห์ ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทีเงิน ๑/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๖

เด็กชายอนุชิต ศิริพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรรณาภพ ๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๘

เด็กหญิงจิรกัญญา ฉัตรวิไล ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๑๙

เด็กหญิงจิราพร ศรีใส
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ พันธ์เพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงดาหวัน บุญเฉลียว
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงพัชริดา หลักรัตน์
๒๙/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงวรพรรณ หอมแก้ว ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงวราลักษณ์ บุญเกิง

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๕

เด็กหญิงสมฤทัย ร่มโพธิทอง

์

๒๑/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๖

เด็กชายกวินท์ บุญเฉลียว
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๗

เด็กชายจักรินทร์ สุวรรณกูฏ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๘

เด็กชายเจมี

่

เชสเตอร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๒๙

เด็กชายเจษฏา คูณดก
๑๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ธานี
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สายเบาะ
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๒

เด็กหญิงจิรนันท์ พูลสุข
๒๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๓

เด็กหญิงชลภัส พวงทอง
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์คูณ
๑๐/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๕

เด็กหญิงพรณิรา จุมพล
๑๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงพัชราภา ศักดิแสนตอ

์

๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงพิชญธิดา รุ่งเรือง
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๘

เด็กหญิงรพีพรรณ เฉลิม
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงวสุธามาศ มาพรม
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงศศิธร มุขธรรม
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงสมคิด สีหมอก
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๒

เด็กหญิงอังสุรีย์ ปญญาสงค์
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๓

เด็กชายกิตติคูณ มิงคำ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๔

เด็กชายเฉลิมชัย เกาะนำใส
๒๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๕

เด็กชายไชยภัทร นามธรรม
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๖

เด็กชายทวีทรัพย์ สมเสนาะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๗

เด็กชายธณาทิพย์ สุโนภาค ๒/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ ณพิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๔๙

เด็กชายธีรเดช ฝางคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๐

เด็กชายนัทพล ภูกองชนะ
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๑

เด็กชายปรมินทร์ วงศ์วัน
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๒

เด็กชายปรเมศร์ เรือนเงิน
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๓

เด็กชายปรเมษฐ วงศ์วัน
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๔

เด็กชายประวิทย์ จันทะวงศ์
๑๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ศิริ
๓๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๖

เด็กชายภาณุวิชญ์ สมชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๗

เด็กชายภูริช สุพันทะมาด
๒๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๘

เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีบัวลา
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๕๙

เด็กชายวชิราวุธ จันทรส่อง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๐

เด็กชายวริทธิ

์

สรีโสภา
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๑

เด็กชายวัชรินทร์ จันทร์ส่อง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๒

เด็กชายศาสวัฒน์ นนท์ศิริ
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๓

เด็กชายสิทธิชัย นารัตน์
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๔

เด็กชายสิทธิพร ตลาดธานี
๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๕

เด็กชายอนนท์ ทาธิษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๖

เด็กชายอานนท์ กองศรี
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ กอแก้ว
๒๓/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์ศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ บ่อทอง
๒๙/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงกุลธิดา บัวใหญ่
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๑

เด็กหญิงธัญภรณ์ อ่อนคง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๒

เด็กหญิงธาวินี ทองหมืน

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๓

เด็กหญิงนนุต อารีราษฏร์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๔

เด็กหญิงนราพร แน่นดี
๓๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ โพธิษา
๒๘/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๖

เด็กหญิงปรียานุช ลาภเย็น ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๗

เด็กหญิงปานระภี สีสนิท

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๘

เด็กหญิงปยะธิดา สุโภภาค
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ จันต๊ะโมงค์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วิรุณสาร
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทาบัว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงพิกุลทอง คำสม ๒/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ อนันต์
๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๔

เด็กหญิงพิยดา ภูมิวงศ์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๕

เด็กหญิงมนัสชนก พันแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงยิงเจริญ

่

จงรักษ์
๒๐/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๗

เด็กหญิงวาสนา มีหิริ
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๘

เด็กหญิงวิชุดา วงศ์เดช
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๘๙

เด็กหญิงศิริทิพย์ กองพันธ์ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๐

เด็กหญิงศิริพร ฉิมพินิจ
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผลจันทร์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๒

เด็กหญิงสิริวรรณ สิงห์สวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๓

เด็กหญิงสุนิษา ท้าวเพ็ง ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๔

เด็กหญิงอาริยา สุวลักษ์
๑๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๕

เด็กหญิงฮัสณา นักรำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๖

เด็กชายกฤตยชญ์ ทองคง
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๗

เด็กชายกฤษฏา สีทาภักคิ

์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๘

เด็กชายกิตติกรณ์ บุญเหลือ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๑๙๙๙

เด็กชายจิตรพล พุ่มจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๐

เด็กชายเฉลิมพงษ์ สงวนพันธ์
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๑

เด็กชายชนะพล ทำดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๒

เด็กชายชลธี บริบูรณ์
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๓

เด็กชายณัฐชัย ทองรอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ดวงสินธ์
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมคิด
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๖

เด็กชายทรงพล พูลมาศ
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๗

เด็กชายธนาวุฒิ โพธิคำ

์

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๘

เด็กชายธีรเทพ เรือนเจริญ
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๐๙

เด็กชายธีรพงศ์ ถนอมแก้ว
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๐

เด็กชายธีรภัทร์ กันทายวง
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๑

เด็กชายธีระพัฒน์ ศรีจันทร์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๒

เด็กชายนพคุณ อ่วมพ่วง ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๓

เด็กชายนิติกร จิตจันทร์
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๔

เด็กชายบูรพา แพทย์เพียร์
๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๕

เด็กชายพนัชกร เลียมทอง

่

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๖

เด็กชายพันธ์ชัย พงษ์ชะเกาะ
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๗

เด็กชายภูริภัทรณ์ ฉิมโพธิกลาง

์

๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๘

เด็กชายมินธาดา จันทร์แทง
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๑๙

เด็กชายวัคพล เพ็งเล็งดี
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๐

เด็กชายวีรภาพ กองชัย
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๑

เด็กชายวีระพล สร้อยนาค
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๒

เด็กชายศิริภูมิ สุวรักษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๓

เด็กชายศุภฤกษ์ นามลี
๑๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๔

เด็กชายศุภวัฒน์ ดอนโค
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๕

เด็กชายสมเกียรติ

์

สาโรจน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๖

เด็กชายสรยุทธ หนองพุดซา
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๗

เด็กชายอภิศักด์ อุ่นเสมอ
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหล็กกล้า ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ไชยโกฏิ
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงกัลญาณัฐ โทแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชืนจิตร

่

๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงกาญจนสุดา สมมัน

่

๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงกาญจนา สีแก้ว
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงกุลสตรี กาวดิลก
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงเกศราภรณ์ กองสิน
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บริบูรณ์
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุทธิโยธา

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ขันตรี
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๓๙

เด็กหญิงเจนจิรา ไชยโกฏิ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงชุติมา เนือทอง

้

๑๖/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แก้วทุ่ง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วดอน
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๓

เด็กหญิงณัฐนพิน วงศ์ษา
๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๔

เด็กหญิงณัฐวรา สมเทพ
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ พลูศรี
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๖

เด็กหญิงธิชาธร จุลม่วง
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๗

เด็กหญิงนพมาศ แสนทวีสุข
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๘

เด็กหญิงนภสร แก้วคูณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงนัตพร แก่นแก้ว ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๐

เด็กหญิงนารีมล พวงทอง
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๑

เด็กหญิงนิชานันท์ พิมพ์จันทร์
๓๐/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๒

เด็กหญิงปนัดดา คำประภา
๒๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศิรินภาพร
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๔

เด็กหญิงประภัสสร อุ่นเสมอ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๕

เด็กหญิงปสุตา มิงขวัญ

่

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๖

เด็กหญิงปยธิดา วงษาชัย
๒๐/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๗

เด็กหญิงปยะณัฐ พรมเสมอ
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงไปรยา สีนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงพชรพรรณ ไชยวรรณ
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงพรกมล เข็มเพชร ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เขียวสะอาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงพัชริดา ดรุณพันธ์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๓

เด็กหญิงพัชรี ถนอมสัตย์
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๔

เด็กหญิงเพชรไพลิน สิงห์คา
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๕

เด็กหญิงแพรทนา ประดา
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๖

เด็กหญิงภัคจิรา พูลมาศ
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี ชาละวัลกุมภีร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๘

เด็กหญิงภัทราวรรณ เห็มภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๖๙

เด็กหญิงมยุรี ต้องใจ
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๐

เด็กหญิงเมขลา พงษ์แก้ว ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงเมยาวี จำศรี
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๒

เด็กหญิงยลลดา ชุ่มอาจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๓

เด็กหญิงรัฐพร ก้านจักร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๔

เด็กหญิงราชธิดา บุตรราช
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๕

เด็กหญิงวรรณวิษา มีมาก ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๖

เด็กหญิงวรรณษา เจริญผล
๑๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงวรัญญา ทองทวน
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงวรัญญา สมโคตร
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงวันวิสา วงศ์ราชา ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงวิจิตรา อาจปลา ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงวิลาภรณ์ ดอกรัง ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงศกุนตลา คุ้มบุญ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงศรัญญ่า บาตสุวรรณ
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๔

เด็กหญิงศรุตยา จันทร์พันธ์
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงศศิกาน ดอนแก้ว
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงศศิประภา คำก้อน
๓๐/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล แสงส่อง ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๘

เด็กหญิงศศิวิมล โพธิสุวรรณ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๘๙

เด็กหญิงศันสนีย์ ชูรัตน์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๐

เด็กหญิงศิริวรรณ เหลือทอง ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๑

เด็กหญิงสิริโฉม สำพล
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๒

เด็กหญิงอทิติยาพร คีมกลาวดอน ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๓

เด็กหญิงอภิญญา วงธรรม
๓๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พาชอบ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๕

เด็กหญิงอมรวรรณ สุทธิโยธา
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ จำปา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ขอประสงค์
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๘

เด็กชายฉัตรชัย ชนะกิต
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๐๙๙

เด็กชายชัชวาล ศรีเสนา
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๖ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๐

เด็กชายชิษณุพงศ์ แย้มจับ
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๑

เด็กชายณรงค์รัตน์ วรสาร
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๒

เด็กชายธณัญชัย คูณคง
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๓

เด็กชายธนโชติ กามาตย์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดาราษฏร์ ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๕

เด็กชายธีรพล วงกลม ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๖

เด็กชายนนทนพงศ์ คูณดก ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๗

เด็กชายพิชญีชวิศ ทองเหลือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๘

เด็กชายยศภัทร คำงาม
๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๐๙

เด็กชายรัฐพร พิมพ์สุวรรณ์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๐

เด็กชายวราวุฒิ เสาขวัญ
๑๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๑

เด็กชายวิภูศรัญย์ ไทยาพงศ์สกุล
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๒

เด็กชายศุภวัฒน์ อุทามนตรี
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๓

เด็กชายสุทิวัส ชำนาญเวช

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๔

เด็กชายสุเมธ พวงเงิน
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๕

เด็กชายสุวิจักษณ์ คูโคกสูง ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๖

เด็กชายอนุสรณ์ ฝงซ้าย
๑๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๗

เด็กชายอภิชาต บุญเฉลียว ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทรัพย์ศิริ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงกุรุพินท์ พุ่มจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๐

เด็กหญิงฐิติมา ทองคำ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๑

เด็กหญิงณัชฏาพร แก้วกอ
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๒

เด็กหญิงณัฏสุภา จำศรี ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๓

เด็กหญิงณัฐริกา ทองรอง
๑๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๔

เด็กหญิงณัฐวิภา สายเสนา ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงณัฐสุดา วาจาสัตย์
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงณัฐสุดา สีหมัณฑ์
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๗

เด็กหญิงดาราพร กุลศิริพานิช
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๘

เด็กหญิงนลินนิภา ใสดี ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๒๙

เด็กหญิงนิตินัดดา ศรีเลิศ
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๐
เด็กหญิงประภาพรรณ

โคตวงค์
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๑

เด็กหญิงปาลิตา สร้อยนาค
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๒

เด็กหญิงพรรณรวีพร ไชยโกฏิ
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นภาภรณ์

นาถาดทอง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ประภา จำปาเทศ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงวิลักษณา ทองคำ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญพิลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงสาริตา บุดดี
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงสินีนาฏ คุปต์คาร
๓๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๓๙

เด็กชายฉัตรดนัย ธรรมรักษ์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๐

เด็กชายฉัตรมงคล แสนทวีสุข
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๑

เด็กชายชลวิทย์ แพงศรี
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ ทรัพย์สุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๓

เด็กชายธนพล อรัญมิตร์
๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๔

เด็กชายธนากร กาญจนธเนศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๕

เด็กชายธนารักษ์ สว่างแก้ว
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๖

เด็กชายเปรียววิทย์ กาไชย
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๗

เด็กชายพชรดนัย ทวีรนวาณิชย์
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๘

เด็กชายเมธี ทิมา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๔๙

เด็กชายรพีภัทร บุญเรือง
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๐

เด็กชายวันเฉลิม เหล็กกล้า
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๑

เด็กชายศิริชัย ไชยโกฏิ
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๒

เด็กชายสหพัฒน์ ลือชา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงกชวรรณ คงคำดี
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงกนกพร เขียวสอาด
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงกฤติยาณี จันชีรอง
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงกัลญาภรณ์ ทองหมืน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงกานพิชชา พันรง
๑๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงกิตติญาพร เฉลิม
๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงเกศสุดา แสนทวีสุข ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๐

เด็กหญิงคณิศร นามบุตร ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ แดงสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงชญาน์นันท์ คำโตคร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๓

เด็กหญิงชัยญญานุช บุญชู ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๔

เด็กหญิงชุติกาญน์ เข็มเพชร
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๕

เด็กหญิงตวงทอง ทองนาค
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๖

เด็กหญิงนันท์นลิน บุษรา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๗

เด็กหญิงนันธิดา ปวยทอง
๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๘

เด็กหญิงนิตยา สร้อยนาค
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๖๙

เด็กหญิงเนตรนภา กำแก้ว
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๐

เด็กหญิงบุษยมาศ พูลดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๑

เด็กหญิงปริยาภัทร กามาตย์
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงปรียาพร เหล่าพิเดช ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงปณฑิตา เศรษฐมาตย์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๔

เด็กหญิงปทมาภรณ์ สมเสนาะ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์แก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๖

เด็กหญิงพรวิภา แพทย์เพียร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงพุฒิชา ฝกทอง ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงภณิภา บุญล้อม
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ยาเลิศ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงภัทรนิตต์ หอมบุญ
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงภัทรภร แสนทวีสุข
๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงภัราภรณ์ สุทธิสำราญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

บุญเฉลียว
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๔

เด็กหญิงยุวธิดา ปญญายิง

่

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงวนิดา สุโพภาค
๑๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงสิริกาญจน์ ปนทอง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๗

เด็กหญิงสุธาสินี ลือก้อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสนทวีสุข
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๘๙

เด็กหญิงสุมิตรา อุ้มบุญ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงสุวรรณี เทียงโงก

่

๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๑

เด็กหญิงอนันธิดา วงศ์อาจ
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๒

เด็กหญิงอภิสรา สีนวล
๒๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ผิวกำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๔

เด็กชายสมคิด จันทร์ดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๕

เด็กชายอภิรักษ์ เครือวงษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๖

เด็กหญิงปยนันท์ กอแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๗

เด็กชายเกตุชนก หมทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๘

เด็กชายนวกร ขลุ่ยแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีดาเรือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีสะอาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๑

เด็กชายนันทพงศ์ บุญประกอบ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แสงทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงชาลิสา บานแย้ม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงณัฐธิดา การุณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๕

เด็กหญิงวรัทยา มาพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๖

เด็กหญิงวิจิตตรา เนาวกูด
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๗

เด็กชายไชยวัฒน์ สีเกิง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๘

เด็กชายธนภัทร พุทธเสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๐๙

เด็กชายพีรพัรช เสาขวัญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๐

เด็กชายวิทวัส หงษเวียงจนทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๑

เด็กชายสุทธิพงษ์

์

จันโปรด
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๒

เด็กชายสุวินัย เสาขวัญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหวขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๔

เด็กหญิงการะเกด ความสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๕

เด็กหญิงดวงฤทัย คำสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงใบบุญ เฮ้าบ้านอ้วน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญมาใส
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงพิมพกา ทุมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๑๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เต็มสุวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๐

เด็กชายชลธี รุ่งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๑

เด็กชายวงศกร สมน้อย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๒

เด็กชายศราวุธ ผมทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๓

เด็กชายอัษฎาวุธ พรรณนาภพ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๔

เด็กชายกิติศักดิ

์

รักษาศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๕

เด็กชายธนาวุฒิ สัมฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๖

เด็กหญิงสุภัชรา เสาขวัญ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๗

เด็กชายปฏิภาน ทุมมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ โสมชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๒๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เสาขวัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๐

นายณัฐพล ลานนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๑

นายธนา หาทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๒

นายประกายศักดิ

์

ลมทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๓

นายสุวิทย์ เท่าสาร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๔

นางสาวปนัดดา รังศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๕
เด็กชายกัมปนาทศักดิ

์

วงศ์นารัตน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๖

เด็กชายเกียารติศักดิ

์

ไชยโกฏ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๗

เด็กชายจักรพรรณ บุญดก
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๘

เด็กชายธนพล สายยืน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๓๙

เด็กชายพินิจ ลัดดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๐

เด็กชายวีระยุทธ สุขเต็มดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๑

เด็กหญิงปนัดดา จันทร์เรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงปรมาพร สาจรัญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงประกายดาว กุลศิลป
๓๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงวริศรา วารสิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงอรุโนชา ไชยโกษ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๗

เด็กชายจักรพงศ์ ทองเทพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๘

เด็กชายเจษฎา คำล้าน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๔๙

เด็กชายชาตรี หาดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๐

เด็กชายเทวัญ โสภากุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๑

เด็กชายธนากร ฝกทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

วรรณคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๓

เด็กชายมงคลชัย ทาระสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๔

เด็กชายอภิวัฒน์ วงศ์คูณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงปนัดดา เนือทอง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เท่าสาร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๗

เด็กชายกฤษนัย ผลขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สมสมัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๕๙

เด็กชายธนพงษ์ สาระการ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๐

เด็กชายธีดนัย กำปนทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๑

เด็กชายอาทิตย์ สัตยากูล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงกนกพร สัตยากุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงนภัสสร สามิลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงนริศรา พิริยะตระกูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงนิติราภรณ์ ยานะรมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงแพรวา รุ่งเรือง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงวรินธร พูลศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๘

เด็กหญิงสุรีย์พร ทาทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๖๙

เด็กชายคณาธิป ดีด่านค้อ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ตะฏิยะสุนทร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๑

เด็กชายวัชระ นนทภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยทอง ๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๓

เด็กชายธนาพร เสาหิน ๙/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พันสุโพธิ

์

๒๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๕

เด็กชายจักรินทร์ ผสมพืช
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ถนอมทรัพย์
๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๗

เด็กชายธำรงกุล วงค์อาจ
๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๘

เด็กชายธีรยุทธ์ หอมเย็น
๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๗๙

เด็กชายวรวุฒิ เรืองศรี
๒๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๐

เด็กชายศักดา วาจาสัตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๑

เด็กชายเอกพันธ์ พันที
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วีสเพ็ญ
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๓

เด็กหญิงภิริสา โพหิรัญ
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๔

เด็กชายนพพร เบาะแส
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๕

เด็กชายภูมิศักดิ

์

แก้วมาก
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๖

เด็กชายเมธานันท์ พิมสาร
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๗

เด็กชายอถิวรรธน์ ไชยทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงกรพินธุ์ ยอดคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ เดชะคำภู
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงพิจิตรา พาชอบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศรีสุธรรม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงสโรชา สีหบัณฑ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงสุชาดา สีหบัณฑ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงอินทิรา สารทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ หาทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงทรรศนีย์ ขวัญคำ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๗

เด็กชายกฤษณะ ทองปน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๒๙๙

เด็กชายธรรมรัตน์ พรมดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๐

เด็กชายศิรชัช คำเบ็ง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๑

เด็กชายสาคร ธรรมสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๒

เด็กชายเอกวิท รองสำลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงกมลชนก แสนทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลเกษม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงประภาศิริ แสนทวีสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงพัทธนันธ์ โชติสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองยืน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๘

เด็กหญิงสุมนรัตน์ ประดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๐๙

เด็กชายกฤษดา กุมภีเกาะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๐

เด็กชายชัยพฤกษ์ ฤทธิยา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๑

เด็กชายณเดช หมืนสาม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๒

เด็กชายภูริภัทร บัวใหญ่
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๓

เด็กชายวัชรพล สิงห์เรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๔

เด็กชายวีรภัทร บุญพา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๕

เด็กชายศราวุธ รำแพน
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๖

เด็กชายอภินันท์ ตะติยะสุนทร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ นามสง่า
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงชลดา ผ้าขาว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๑๙

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญพิมพ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๐

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แสวงทรัพย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๑

เด็กหญิงวรรณวิษา ลอดม่วงท่า
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๒

เด็กหญิงอรนุช บุญยิม

้

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๓

เด็กชายนัทธพงษ์ ยาวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ จินามณี
๐๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๕

เด็กชายสลา สายสี
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๖

เด็กชายทักษิณ พันธ์สุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๗

เด็กชายธนากร กลินบัว

่

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๘

เด็กชายนพนันท์ ฉัตรสุวรรณ์
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๒๙

เด็กชายธวัชชัย สายสีงห์ ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๐

เด็กชายธนพล บุญชิด ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๑

เด็กชายพันเทวา ห่วงทอง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ เลางาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๓

เด็กหญิงพิยะดา สายสี
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๔

เด็กหญิงเปรมฤทัย เกษมทาง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๕

เด็กหญิงชาลิสา สมสี
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงศ์ทวี
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๗

เด็กหญิงสวรรยา สันเสนาะ
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๘

เด็กหญิงณัฐนิชา พงษ์บัว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ทองแพง
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๐

เด็กหญิงพิยดา ลาโภตะมะ ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ วรพิมพ์รัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี โนนยานาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๒

เด็กชายจิระพัฒน์ ทองอ้วน ๔/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๓

เด็กชายทรงกรด หงษ์จันทร์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๔

เด็กชายปรีชา ตู้ทอง
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๓ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๕

เด็กชายสราวุธ โคตะพงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๖

เด็กหญิงชลณิชา ดอนสม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๗

เด็กหญิงฐินันภรณ์ วงศ์ด้วง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๘

เด็กหญิงเปรมปยา พวงแก้ว
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงทิพวรรณ คูณมี
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงวรรณิภา บัวใหญ่
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงวันนิสา สีหันต์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงศิริประภา หงษ์จันทร์
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงรชยา กุรัตน์ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๔

เด็กชายศิวกร คูณมี
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๕

เด็กชายเกรียงไกร หอมทรัพย์
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๖

เด็กชายธีรภัทร พลเทพ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๗

เด็กชายปติภัทร สีหาภาค
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ ยังประเสริฐ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๕๙

เด็กชายศุภนัฐ ผลพยุง
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๐

เด็กชายอนนทชัย แก่นจันทร์
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๑

เด็กชายสุจินดา ทรารมย์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๒

เด็กชายอมรเดช ทองปริน
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๓

เด็กหญิงณัฐญา ทะศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๔

เด็กหญิงณิชานันท์ บัวใหญ่
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงปาริตา ศรีจันทร์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๖

เด็กหญิงพิรนันท์ บางลาด
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๗

เด็กหญิงโสธิรา บัวใหญ่ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๘

เด็กหญิงปยมาศ ผลพยุง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๖๙

เด็กชายโศธนพงษ์ วงศ์ใหญ่
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดุจดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๑

เด็กหญิงจีรนันท์ บัวใหญ่
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๒

เด็กหญิงนันทิยา สำเภาทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๓

เด็กหญิงปยะพร พึงพันธ์

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๔

เด็กชายเตวิทย์ มูลเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงพิยดา กาลพาทย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๖

เด็กชายกิตติคุณ อบอุ่น
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงวารุณี สันตะวงศ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๘

เด็กชายนภดล หลักทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๗๙

เด็กชายกฤตินันท์ จันทวี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๐

เด็กชายวิรัตน์ ชุมนวน
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๑

เด็กชายธนาวุฒิ พรมเกตุ ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๒

เด็กชายธีรเดช คำประภา
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๓

เด็กชายภานุวัตน์ ภูมิหมัน

่

๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๔

เด็กชายรุ่งชัย วรพิมพ์รัตน์
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๕

เด็กชายสิทธิชัย สำราญ
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๖

เด็กชายอภิวัตร พึงพันธ์

่

๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๗

เด็กหญิงกฤติยาณี บัวใหญ่ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๘

เด็กหญิงดลยา พิตะพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๘๙

เด็กหญิงนำว้า ทองเนตร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๐

เด็กหญิงนวลณหทัย ไท้ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๑

เด็กหญิงวิภาดา ฟองศิริ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๒

นางสาวสุกัญญา กฤษเนตร ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๓

นางสุจิตร ไท้ทอง
๑๙/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงอลิศา แก่นจันทร์
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

แปลงศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๖

เด็กหญิงกมลวัลย์ ทัยอ่อน
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ จำปาปา
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๘

เด็กชายธนากร จิตรสว่าง
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๓๙๙

เด็กชายธนากร นามเจริญ
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงฑิมพิกา แสนลา
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๑

เด็กชายนพรัตน์ ขนทอง
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พุ่มจันทร์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๓

เด็กหญิงพุทธชาด พุ่มจันทร์
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๔

เด็กชายภานุพงษ์ พุ่มจันทร์ -/-/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บรรพชาติ
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงภัทรชา ทรารมย์
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๗

เด็กชายวัชรพล ชุมนวน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงอภิรดา แสนทวีสุข ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงกรณิกา แก่นจันทร์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงณัฐติกา กาญจนะพัฒน์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก กล้วยประโคน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๒

เด็กชายอมรเดช พึงพา

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ละดาดก
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงปยมาศ บัวใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ เค้าทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงทิพวรรณ หมายมัน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงดาราภรณ์ โคตรคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๘

เด็กหญิงปานตะวัน บัวใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๑๙

เด็กหญิงสุธิดา พรประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๐

เด็กชายเกรียงไกร ชุมสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๑

เด็กชายสินสมุทร ดุดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๒

เด็กหญิงฐิติพร บัวใหญ่
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงภาวิดา บัวใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงกัลยาณี เค้าทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๕

เด็กชายกิตติพันธุ์ ใจกำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๖

เด็กชายนุกุล คณะพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๗

นางสาวบุญญาพร บวรศิริสมบัติ
๐๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงนริศรา เพ็ชรภู่
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๒๙

เด็กชายกฤตเมธ ธรรมราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๐

เด็กชายยุรเกียรติ ศรีจันทร์อ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สีจันอ่อน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๒

เด็กหญิงณัฐริกา นนท์ศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๓

เด็กหญิงอรปญา แก้วราย
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ แน่นดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๕

เด็กชายวัชรกร เชือทอง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๖

เด็กชายอันติมะ มุทาวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สืบสอน
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงวิชุดา อรัญกูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงทักอักษร นนท์ศิริ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๐

เด็กหญิงศศิประภา บุดดาพงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ เครือคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงวรรธนันท์ อัครบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงประภาสิริ ยืนยาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๔

เด็กหญิงวันวิสา มันกิจ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงสุปราณี ยืนยาว
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์จำปา
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงกมลชนก ทิงโคตร

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๔๙

เด็กชายสถาพร พลจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงสุพรรษา ยอดคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๑

เด็กชายจรรกรินทร์ ซือสัตย์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงพิณทิรา แก่นมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๓

เด็กหญิงศุพิณยา ศรีสมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๔

เด็กหญิงรัฐชา แก้วสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๕

เด็กชายกายสิทธิ

์

เวียงสิมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๖

เด็กชายธีรเกียรติ ยืนยาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ทองแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงจุฑามาศ นีระพัด
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๕๙

เด็กชายธนภัทร รัตนโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำสินธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๑

เด็กหญิงนันธิดา คำภิภาค
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๒

เด็กหญิงพรรวษา โสมเกตริน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๓

เด็กชายพิชิตชัย สุธรรมวิจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๔

เด็กหญิงพิลพิลาไล พิมพ์หล่อ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงภัทราวดี บัวลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๖

เด็กชายภาคิน สาระศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงมาริสา บุญวัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๘

เด็กชายยศวรรธ สีแสด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๖๙

เด็กหญิงรจนา ทองแจ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผลาเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๑

เด็กชายวุฒิไกร เปยมวิมล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๒

เด็กหญิงสุภาพร พุ่มจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

ก้อนสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๔

เด็กหญิงอริศรา คงศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๕

เด็กชายอาทินันท์ เส้นเกศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๖

เด็กชายไกรศักดิ

์

สาตหนู
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงชลิตา ชินโชติ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๘

เด็กชายนันธกร สายสี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงรัตติการ สาธร
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงวรรณดี แก้วดวงดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๑

เด็กหญิงวิภาดา คะณาสา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงศิริวรรณ กันยามา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๓

เด็กชายสิทธิชัย คำขาว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๔

เด็กชายสุริยะ วงษ์วัน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๕

เด็กหญิงอรปรียา ทองแจ่ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๖

เด็กหญิงอารียา ช่วยรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงเอ็มพิกา ขนทอง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ บัวใหญ่
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๐

เด็กชายตะวัน พงพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๑

เด็กหญิงอภิญญา บัวใหญ่
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๒

เด็กชายอัครวุธ คำเหล็ก
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๓

เด็กชายดนัย หัตถะกิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๔

เด็กหญิงนริศรา เหลากลม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๕

เด็กหญิงปนัทดา ทองทับ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงศุฌานันท์ ทองทับ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๗

เด็กชายคุณากร จันทะเกษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๘

เด็กชายธินวัฒน์ ภักดี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๔๙๙

เด็กชายปฏิพล จีนโน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ฉลาดแหลม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๑

เด็กหญิงอัครภา บัวหอม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๒

เด็กหญิงวนัสนันท์ พูลมาก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงญานิศา เหลากลม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๔

เด็กชายอนุสรณ์ จันทะเกษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๕

เด็กชายธนาวุฒิ จันทะเกษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๖

เด็กชายอภินันท์ อินทร์จำปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๗

เด็กชายธนกรณ์ อุ้มจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๘

เด็กชายธนวัฒน์ บัวใหญ่
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๐๙

เด็กชายมนต์รัก คำสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๐

เด็กชายธนชัย กาหลง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงกิตติยาพร พลศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงจิรดา พงษ์แก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๓

เด็กหญิงปยชนก ดาหน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๔

เด็กหญิงธิดาวรรณ สายสมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงปรางวลัย นนท์ศิริ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงพีระนันท์ เลือมรัตน์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๗

เด็กหญิงพัชราวรรณ วงษาชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๘

เด็กหญิงวรรณภา อานนท์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๑๙

เด็กหญิงวิภาดา ชัยรอด
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๐

เด็กหญิงโสภา พรทิพย์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๑

เด็กหญิงณัฐริชา พรมลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ แสงเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๒

เด็กชายวรวุฒิ สายมงคล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๓

เด็กชายสมพร ดวงบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๔

เด็กชายชาญวิทย์ ทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๕

เด็กชายณัฐชานนท์ ฝกทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทวียืน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๗

เด็กชายนันธชัย กอสิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๘

เด็กชายปริวัฒน์ สุขเต็มดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๒๙

เด็กชายลิขิต วารสิน
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๐

เด็กชายลิขิต พรมเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๑

เด็กชายวรรณภา นามวงษา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๒

เด็กชายสุวนัย ทิพเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงลดาทิพย์ บุตรเรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๔

เด็กชายดนัย คำแดง
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๕

เด็กชายมนตรี แสนทวีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๖

เด็กชายอโณทัย โลหา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๗

เด็กชายอาณัติ เค้ามูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ พันธ์ดวง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงสุณิสา ชุมพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สายยืน
๗/๒๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ บำรุงพงษ์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ มาตราภักดี
๖/๒๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๓

เด็กชายพายุภัทร ฝกทอง
๗/๒๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๔

เด็กชายระพีพัฒน์ สุขเต็มดี ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๕

เด็กชายศิริวุฒิ พุ่มแก้ว

๑๒/๑๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๖

เด็กหญิงธนัชพร วิริยะภาพ
๓/๒๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๗

เด็กหญิงอัสรา มิงไชย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๘

เด็กชายอารัณ วงศ์จันทรา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงกรรญารัตน์ พุฒนอก

๑๑/๒๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๐
เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์

จำปาทอง
๔/๒๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๑

เด็กชายกฤษฎา โสตกลาง

๑๒/๑๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๒

เด็กชายกิตตินันท์ กิตตินันท์
๑/๑๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๓

เด็กชายชนัยชนม์ ทองแดง ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ เพียงลิม

้

๘/๑๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๕

เด็กชายณัฐพล สุขประเสริฐ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๖

เด็กชายณัฐพัฒน์ ตาลพุธ
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๗

เด็กชายธีรภัทร พุ่มแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๘

เด็กชายนวพล ริมทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๕๙

เด็กชายนัตพร คำล้าน
๑๐/๒๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๐

เด็กชายนิติธร บุตรวัง
๘/๒๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๑

เด็กชายนิธิกร สมวงค์

๑๑/๑๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

พรไชย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๓

เด็กชายเหมพงศ์ ชุมศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๔

เด็กชายอนุชิต มังคัง

่ ่

๘/๒๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา นาจาน
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงชไมพร ทองเทพ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงณัฐนรี พุ่มพวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ พุ่มพวง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๖๙

เด็กหญิงทัดดาว มันวงศ์

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๐

เด็กหญิงเพชรรัตดา ทองคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๑

เด็กหญิงรัตนา สีวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๒

เด็กหญิงรุ่งไพลิน มูลไชย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ จันทรคล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๔

เด็กหญิงวิสุดา คูณมี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ พิมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงสิริประภา จำนงใจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๗

เด็กชายธนาชัย สายสมบัติ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๘

เด็กชายธนาวุฒิ มิงไชย

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๗๙

เด็กชายมงคล ดวงแก้ว ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๐

เด็กชายวีรวัฒน์ ทองเหลือง
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๑

เด็กชายศักดา อุ่นทะโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๒

เด็กชายอนุชิต ปองชู ๗/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ผลทอง
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา บุตรวิเศษ ๗/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงวิจิตรา ทิพเนตร
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๖

เด็กหญิงสุภริตา วงกลม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงอารยา จันทะมุงคุล
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๘

เด็กชายธนวัต พิกุลศรี
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๘๙

เด็กชายนวพล สายมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองเหลือง
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๑

เด็กชายปฏิภาณ ชอบเสียง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๒

เด็กชายพีระพล นาจาน ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๓

เด็กชายมีชัย ศิลาลัย
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๔

เด็กชายยศกร มิงไชย

่

๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๕

เด็กชายวรวุธ นามสา
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๖

เด็กชายเอกพล พิมา
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา นาจาน
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงชลนิภา ผาภู ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส บัวใหญ่ ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๐

เด็กหญิงนันท์สินี เวียงแก้ว
๒๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๑

เด็กหญิงนิโลบล ดุมแก้ว
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๒

เด็กหญิงพรชิตา ทิพเนตร
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๓

เด็กหญิงมนทกานต์ มิงแนน

่

๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๔

เด็กหญิงมลธิชา มิงไชย

่

๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน นาจาน
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๖

เด็กหญิงวนิดา นาคำ
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๗

เด็กหญิงวิจิตรา นาจาน
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ บุญธรรม
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา ชอบเสียง
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงอาภัสรา บุตรเนตร ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงอารยา อุ่นทะโคตร
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๒

เด็กหญิงณัฐกฤษตา แซ่ตัง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๓

เด็กชายพงษ์ศกร คำแท่ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๔

เด็กชายปยะวัฒน์ บุตรดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๕

เด็กชายธินกร เจือจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๖

เด็กชายศักรินทร์ เห็มภาค
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๗

เด็กชายภูมิรินทร์ จันทร์สง่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๘

เด็กชายกิตติภูมิ โพธิงาม

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๑๙

เด็กหญิงพนารัตน์ สุขแสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงอภินันท์ ศาลาปา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๑

เด็กหญิงปริยาภรณ์ กองนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๒

เด็กหญิงสุจิตรา นกเพชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสอน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล จำศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จะนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๖

เด็กหญิงวงศ์สวรรค์ จันทร์สง่า
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๗

เด็กหญิงนันทิษา บางทราย

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงศศิยาภรณ์ แสนเสาร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๒๙

เด็กหญิงสุรางค์พิมล คำมะนาถ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๐

เด็กชายสุริยา ขันคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทะวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๒
เด็กหญิงคลธมาลินทร์

พิกุลศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๓

เด็กหญิงจิรารักษ์ ขันคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๔

เด็กหญิงบัณฑิตา ฝาท้าย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงอรทัย วงษ์เขียว
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๖

เด็กหญิงพิติญาภรณ์ พละพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงภัทราพร ฃมศรีฉันท์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงศุภักษร บุญวัง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงจันจุรี เรืองพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงพนิดา กาลพาทย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงพิสมัย บุตรสง่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงอรุณี สีอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๓

เด็กหญิงชะลิดา สีชาด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์เขียว
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิริวาลย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงชไมพร วงศ์วรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงระลินทิพย์ สินใจบุญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

หารสาร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๔๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุดสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๐

เด็กชายธนกฤต ทองวัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ พรมลา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๒

เด็กชายธีรยุทธ เจือจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๓

เด็กชายปฏิพล จำศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๔

เด็กชายปาริชาติ ชาวนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๕

เด็กชายปญจพล ใสสะอาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๖

เด็กชายปณณวิชญ์ ทองคำวรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๗

เด็กชายพนมศักดิ

์

ปฏิโชติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๘

เด็กชายพีระภัทร เส้นเกษ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๕๙

เด็กชายภคพงศ์ ขันคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๐

เด็กชายศรัณย์ กลายแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๑

เด็กชายสาริน บุญศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๒

เด็กชายสุพโชค แย้มยิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมทรัพย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ จันทร์จิตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๕

เด็กชายมงคล หายชนะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๖

เด็กชายปยะวุฒิ จันต๊ะวงทา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๗

เด็กหญิงกนกพร นำสิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๘

เด็กหญิงกมลชนก บุตรศิริ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๖๙

เด็กหญิงญดาพร ปทุมทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๐

เด็กหญิงเตสินี ดีนาน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์แก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๒

เด็กหญิงธัญชนก ศิริปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๓

เด็กหญิงกนกพร จันสง่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงสไบทิพย์ คำสี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงวิภาดา ขันคำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๖

เด็กหญิงนริศรา จันทร์แก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๗

เด็กหญิงปานตะวัน แท่นทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๘

เด็กหญิงพิมพิลัย แสนเสาร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สมเสนาะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๐

เด็กหญิงศิริขวัญ รสจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๑

เด็กหญิงศุพิมผกา หนองม่วง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๒

เด็กหญิงสิรินทรา วงศ์ขัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๓

เด็กชายกฤษฎา แสนทวีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๔

เด็กชายชนะชัย เส้นเกษ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๕

เด็กชายนพรัตน์ ทองกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๖

เด็กชายมงคล ศรีปตเนตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๗

เด็กชายธนากร ขนทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๘

เด็กชายธีรเดช นาคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงกมลชนก แก้วงาม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงณัฐวดี บุญแถม
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๑

เด็กหญิงธนวันต์ บุญสอน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๒

เด็กหญิงนราภรณ์ หาญชนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองพิเศษ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๔

เด็กชายวรวุฒิ แสนดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๕

เด็กชายวุฒิชัย จันทะสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๖

เด็กชายวิวัฒนา ปองทรัพย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๗

เด็กชายสนธยา ลำเลียง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๘

เด็กชายสุพศิน ขันคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๖๙๙

เด็กชายอภินันท์ ภาระวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๐

เด็กชายอฤทธิ

์

ศรีแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๑

เด็กชายเอกรินทร์ หาระสาร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงอรุณี เยาวศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ผลขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงลลิตา นำสิน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงสรัญญา บุญฉลวย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๖

เด็กหญิงสุมินตรา อินทร์นอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๗

เด็กชายกิติศักดิ

์

ชาวศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๘

เด็กหญิงจิตติมา วงศ์สุนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๐๙

เด็กหญิงจิรานันท์ ทาคำมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงนิดา แสนทวีสุข
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๒

เด็กหญิงปยะดา แสนทวีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงพรถวิล หงษ์ลอย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๔

เด็กชายพิสิทธิ

์

สีคราม
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๕

เด็กชายมงคลชัย นามวัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๖

เด็กชายมัณฑฤทธิ

์

บางกีรติกร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๗

เด็กชายยุทธนา สมตัว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๘

เด็กหญิงวรรณวิสา ทรายแดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๑๙

เด็กชายวราวุฒิ อ่อนผิว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๐

เด็กชายศิริพงษ์ ค้มครอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๑

เด็กชายสถาพร คำออน
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๒

เด็กหญิงสมหทัย ผ่องศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๓

เด็กชายสุธี เท่าสาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๔

เด็กชายอมร เบ้างาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงอรปรียา สุดเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงอรอัมรินทร์ หงษ์ลอย
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๗

เด็กหญิงเกวรินทร์ ชุมอาจ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ อ่อนดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๒๙

เด็กชายจักรนรินทร์ นาจาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๐

เด็กชายฉัตรชัย พันธง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๑

เด็กชายณัฐชนน เทียงตรง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๒

เด็กชายทศพล แสนพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๓

เด็กหญิงธิราณี แสนทวีสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๔

เด็กชายธีรพัฒน์ คำดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ กนกหงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๖

เด็กชายนราวิน ดีแสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๗

เด็กหญิงนฤมล หาญพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๘

เด็กชายนัฐทวีชัย หัทยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๓๙

เด็กชายนาวา แสนพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๐

เด็กชายพงษ์พัฒน์ พละพงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพธารินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๒

เด็กชายมัณฑณิช บางกีรติกร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๓

เด็กหญิงยุพา แสนพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๔

เด็กชายวัชรพล ท้องที

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๕

เด็กหญิงวิจิตรา มากดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๖

เด็กชายวิริยะ แก้วดอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๗

เด็กชายสันติสุข แก้วหิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงสุนิสา ขันแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๔๙

เด็กชายสุประดิษฐ์ งามสนิท
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงอนุสรา ศรทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงอภิชญา วงค์สุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ผิวละเอียด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๓

เด็กหญิงอาภัสรา แสนพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๔

เด็กชายอุดร ดวงแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๖

เด็กหญิงจิตรปราณี สุทธิกร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๗

เด็กหญิงสุชาวาดี ผาพญาเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๘

เด็กชายอธิชา มากดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๕๙

เด็กชายเทิดศักดิ

์

มากดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๐

เด็กชายกิตติพล แสนทวีสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๑

เด็กชายจีรพัฒน์ นันทะแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๒

เด็กชายชานนท์ โนรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงฐิติสุดา ศรีภูวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๔

เด็กชายณัฐดนัย หอมหวล
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๖

เด็กชายธนา แสนทวีสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๗

เด็กชายธีรภัทร บัวทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๘

เด็กหญิงนำฝน บุญยัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๖๙

เด็กชายพรชัย พวงเงิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๐

เด็กชายพิชัยยุทธ มหาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงพิมพิกา แสนทวีสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ญดา มารมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๓

เด็กชายภัคพล บุญเรือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๔

เด็กหญิงวรัญญา แสนทวีสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญเรือง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๖

เด็กหญิงสุภาพร คำพุทธสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ มากดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทะแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงเนตรนรินทร์ สายยืน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงโสวิภา จารุสินธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๑

เด็กชายไกรวิทย์ อ่อนดี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๒

เด็กชายกฤษดา แสนทวีสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๓

เด็กหญิงกุลปริยา วีสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงจตุพร สุขใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๕

เด็กชายจักรพงษ์ เจริญพิมพ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๖

เด็กชายชยพร ชาญนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๗

เด็กชายชินวัตร ชุมอาจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๘

เด็กชายชินวัตร สมหมาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๘๙

เด็กชายชูเกียรติ วรพิมพ์รัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๐

เด็กชายณครินทร์ สายยืน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลัดนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๒

เด็กชายณัฏฐณิชา สมหมาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงณัฐยมล พรสุทธิรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๔
เด็กหญิงทิพประภาพร

สุรสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๕

เด็กหญิงทิพย์ติมา มหาชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีอาจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เบ้างาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หอมเย็น
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงภัทรภร บุญอินปน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชัยโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๑

เด็กชายวรัญชิต สมตัว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชุมจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๓

เด็กชายวุฒิชัย มิงมูล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงสุทิตตา แสนทวีสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงสุวรรณี แสนทวีสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๖

เด็กชายอตินันต์ ทรายแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๗

เด็กหญิงเบญจมาพร ตลอดพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๐๙

เด็กหญิงจิตรลดา นันใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๐

เด็กชายธรณินทร์ เถาวะนิช
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๑

เด็กหญิงนันทิยา กอบัว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๒

เด็กชายภูมินทร์ แก่นกายศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๓

เด็กชายอภิวัฒน์ เค้ามูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๔

เด็กชายกิตติพันธ์ เท่าสาร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๕

เด็กหญิงจริยา ชินนรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๖

เด็กชายชนะชัย พาพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วดอน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๘

เด็กชายณัฐภัทร ศรีวงษ์ราช
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๑๙

เด็กชายตะวันชาติ แสนทวีสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงทัศนีย์ พาผล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๑

เด็กชายนพรัตน์ ไชยโกฏิ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๒

เด็กชายนพฤทธิ

์

พลกันยา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๓

เด็กชายนิกร ขำภะสอน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ สินเธาว์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๕

เด็กหญิงนำฝน ตรีศาสตร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๖

เด็กชายประเสริฐการ อ่อนผิว
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๗

เด็กหญิงปาริชาต ไชยโกฏิ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ ดวงแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๒๙

เด็กหญิงปดาภรณ์ มากดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๐

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีนวล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๑

เด็กหญิงภัคจีรา ดำสิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ สายเสมอ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๓

เด็กชายภูทอง สมชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๔

เด็กชายภูมิรพี แก้วบัวเคน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๗ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงวิจิตรา ไชยโกฎิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๖

เด็กชายวินัย วารศิลป
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงวิรัลรัตน์ จงวัฒน์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงสาวิตรี ดีนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๓๙

เด็กชายสิรพัฒน์ คำคูณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๐

เด็กชายสุวิวัฒ ตรีศาสตร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๑

เด็กหญิงอลิสดา ปตวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๒

เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๓

เด็กชายเอกพล สมชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๔

เด็กชายกรินทร์ บุญวัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๕

เด็กชายกองเฮง สมชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๖

เด็กชายกิตติ ว่องไว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๗

เด็กชายคณาธิป นาคนวล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๘

เด็กชายจักรพงษ์ สิมภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๔๙

เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์มุ้ย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๐

เด็กชายภีรภัทร แก้วบัวเคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๑

เด็กชายรณชัย ธรรมคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๒

เด็กชายรติพงศ์ บุญพงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หมายสถิตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๔

เด็กชายสรายุทธิ

์

สมชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๕

เด็กชายสิทธิพงศ์ เหลือมใส

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๖

เด็กชายอรรถพล ขันตรีกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๗

เด็กชายเนรมิตร หมายสถิตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพ์บุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๕๙

เด็กหญิงนวฉัตร ปุงโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๐

เด็กชายบัญชา เพ็ญชาลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๑

เด็กชายพาฆิณ ไม้แปน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๒

เด็กชายรังสิมันตุ์ ศรีวงษ์ราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ คำนวน
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๔

เด็กชายศุภกร แพงดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๕

เด็กชายอภิชญา ริมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๖

เด็กชายเกตุกิตติ สิงห์ทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๗

นางสาววิชญาดา มากดี
๒๓/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๘

เด็กหญิงกรกนก บัวถา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๖๙

เด็กหญิงกฤชอร ปยะนันท์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อ้วนละไม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๑

เด็กชายธนพล เจริญสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๒

เด็กชายธนวัฒน์ วังคีรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ สิงผือ

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๔

เด็กชายธนากร ศิริบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๕

เด็กชายธนาพร ศิริบูรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๖

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงแดง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๗

เด็กชายนพราชย์ วงศ์คำจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา ภาระเวช
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๗๙

เด็กชายรพีภัทร คำสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๐

เด็กหญิงรัชดา สีปุนนำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๑

เด็กหญิงวรรณวิษา ศิริภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๒

เด็กชายศรฤทธิ

์

นาคนวล
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๓

เด็กชายศราวุธ รัดสำโรง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงศรุตา สายใจ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงศลิตรา เฉวียงวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ สังขวรรณ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๗

เด็กชายสุภา สายแพงศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงอนิษา ไชยะพันโท
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงแก้วกาญ พันธ์จันดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงชลนิชา สายทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๑

เด็กชายธนากร สรจิตร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๒

เด็กชายปฏิภาน ชาริเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๓

เด็กชายปติภัทร วงศ์กัณหา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงยลดา จำปาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๕

เด็กชายสักวา ไชพันโท
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๖

เด็กชายอานนท์ พรมสำลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๗

เด็กชายเดชากร ทิศกระโทก
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภาระเวช
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๘๙๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

ตันชง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ประทุม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๑

เด็กหญิงฐิติมา โสดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ คำสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๓

เด็กหญิงณิชาภัทร อนุวัฒน์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๔

เด็กชายธนากร อินสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๕

เด็กชายวทัญู บ้งพรม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๖

เด็กชายวรชัย เจริญสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๗

เด็กชายวรรณชัย โสดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๘

เด็กชายวรวุฒิ เหลียมไธสง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๐๙

เด็กชายวีระชัย ทองเติม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๐

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ แสงแดง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๑

เด็กชายสุเนตร ภาระเวช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๒

เด็กชายอธิราช แสงแดง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๓

เด็กชายอนิรุต นะวะนิยม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๔

เด็กชายอภิชิต ไชยสอน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๕

เด็กหญิงเปรมกมล อกอุ่น
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๖

เด็กชายไพวัลย์ แสงแดง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์เสนา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ เพิมศรี

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๑๙

เด็กหญิงการติมา คุณพาที
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๐

เด็กชายกิตติชัย โสสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๑

เด็กชายจักรินทร์ ดัชถุยาวัตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดอนแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงสุพัตตรา ธรรมเทียง

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๔

เด็กชายธนวินท์ เกตุเอียม

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๕

เด็กชายธนากร ขันสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๖

เด็กหญิงธัญชนก ม้าทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๗

เด็กหญิงนันท์นภัส คนบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงปณิดา ฉวีวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๒๙

เด็กชายพงศธรณ์ คำผุย
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๐

เด็กชายพสิษฐ์ ขำโคกกรวด
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๑

เด็กหญิงพิชชาภา หอมเมือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ปานเงิน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๓

เด็กชายพีรภัทร รูปแกะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ สาระภี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๕

เด็กชายภัทรชัย คลังแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา จันทร์ดิษฐ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๗

เด็กหญิงภัทรียา เหล่าอุทธา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๘

เด็กชายภาคภูมิ ภูมิภาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๓๙

เด็กชายภูมริน ทองโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๐

เด็กชายภูรินทร์ มาศขาว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๑

เด็กชายมงคล แสงแดง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๒

เด็กหญิงมัญชุพร หวังสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๓

เด็กชายรัฐพล พัวแดง

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีวงษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงลัคณา ประเสริฐศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พัวแดง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๗

เด็กชายวรพล ทองทับ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงวราพร ไชยมุณี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงวาสนา พุฒโสม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงวิจิตรา ทุมบู่
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๑

เด็กชายวิทวัตร แสนอุด
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๒

เด็กหญิงศรัณยา สมรูป
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์

ทองถม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๔

เด็กชายศิรภัทร วันสวัสดิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงศิรินนภา โรคน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๖

เด็กชายศุภกร สังขะวรรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๗

เด็กชายสมิทธิ

์

สุวรรณสาร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๘

เด็กชายสุทธินันท์ นามไธสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๕๙

เด็กชายหรรษา หล้าบุตรดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๐

เด็กหญิงอภัสสร ธ.น.แพน
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๑

เด็กชายอภิชาติ แซงภูเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ โรมไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๓

เด็กชายอรรครพงค์ สีหารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๔

เด็กหญิงอรอินทร์ สาจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงอริสรา พรมสาร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๖

เด็กชายเดโชวัสส์ นามราช
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสำราญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๘

เด็กชายจักรพงษ์ พึงพรม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๖๙

เด็กชายจิติพร กิตติพูลลาภ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงชญานิศ สีดาเคน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ธะนะชาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๒

เด็กชายชโยดม เพ็งจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงณชนก ไชยรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงณฐพร เจริญวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๕

เด็กชายณัฐพล แก้วศรีทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๖

เด็กหญิงดัยดา สีหาจักร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๗

เด็กชายธนกร มณีเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๘

เด็กชายธนพัฒน์ คาดหมาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๗๙

เด็กชายธนากร ทาทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๐

เด็กหญิงธารารัตน์ หน่อสุริวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๑

เด็กชายธีธวัช แก้วเนตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๒

เด็กชายธีรวัฒน์ บ้งพรม
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

สายใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๔

เด็กชายธีระพงษ์ คำสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๕

เด็กชายธเนตร สุขแดง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๖

เด็กชายนรินทร์ราช ศรีทุมมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๗

เด็กหญิงนุชนาถ ราชมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๘

เด็กหญิงปนัดดา จันทชาลี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๘๙

เด็กชายปรมินทร์ ท้าวด่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๐

เด็กชายประกาศิต บ้งพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๑

เด็กชายพรสวรรค์ ไชยศรีหา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๒

เด็กหญิงพลชา กันยาเนตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๓

เด็กชายพลเดช บุตรสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ชุมนวน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๕

เด็กชายพัฒธนกุล แก้วกนก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๖

เด็กชายพันธการต์ ละลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงพิมพ์จันทร์ หนูจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๘

เด็กชายพีระศักดิ

์

เหล่ามา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๒๙๙๙

เด็กชายภากร สวัสดิภาพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วขาว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๑

เด็กชายยุทธนา เวียงทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๒

เด็กชายรัฐพล สง่ากุล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ หล้าบุดดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๔

เด็กชายรุจิภาส พันโบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๕

เด็กชายรุ่งกฤษฏา แก้วพิลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๖

เด็กชายวนศักดิ

์

แก้วเนตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๗

เด็กหญิงวรนุช วงค์งาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๘

เด็กหญิงวรรณวลี ศรีแจ่ม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๐๙

เด็กชายวัชรพล โคตรภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๐

เด็กชายวัชรากรณ์ เหล่าสิงห์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงวันนิสา บุญทวี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงวาสนา เหล่ามา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงวิพาพร สิมโสม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงวิศรุตา แก้วเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงศิริยากร ยุตกิจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๖

เด็กชายศุภกฤต พัวแดง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๗

เด็กชายสิทธิโชค ชิณกธรรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๘

เด็กหญิงสุภาพร วงศ์กันหา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๑๙

เด็กหญิงสโรชา ดวงมณี
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๐

เด็กหญิงหทัยชนก พุฒโสม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ รัตนมูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แช่มช้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๓

เด็กชายอรรถพล ไตรงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๔

เด็กชายเอกภพ สีแหล้
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงโสนภา สุดสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๖

เด็กชายไพรัชน์ คำจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๗

เด็กชายกฤษฏา บัวถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๘

เด็กชายกฤษนัย สมวาสน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดัชถุยาวัตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงกันต์นิษฐ์ ทองแสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงกันต์ฤทัย สายใจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงกาญจนา อ่างศิลป
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

สุพรรณนนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๕

เด็กหญิงจิราพร กุลโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงชนิสรา ถวิลบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงฌัชชาพร บ้งพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๘

เด็กหญิงฐิติมา สัมมาวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๓๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ สีมันตะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พึงพรม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ ตุ๋ยเทพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๓

เด็กชายธีระพงษ์ ภูยาแพทย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงธีราพร บุตรสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๕

เด็กชายธีรเดช นรมาตย์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๖

เด็กชายธีรเดช อินน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๗

เด็กชายนครินทร์ ฉวีวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๘

เด็กหญิงนราทิพย์ มาศขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๔๙

เด็กชายนัทธี แก้วพิลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๐

เด็กหญิงนันธิยา สายทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๑

เด็กหญิงนิตยา อินสุวรรณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๒

เด็กหญิงบัญฑิตา แสงแดง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สาระภี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๔

เด็กชายบุญฤทธิเดชา

์

แก่นจันทร์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๕

เด็กหญิงปนัดดา หันชะนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงปวริศา สุดพาห์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ เพิมพูล

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๘

เด็กหญิงปาริตา ห้องแซง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๕๙

เด็กชายปติพงษ์ อุ่นหล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๐

เด็กชายปติพัฒน์ อุ่นหล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๑

เด็กหญิงปยธิดา สังขวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๒

เด็กหญิงพรรณรัตน์ โกกาพันธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๓

เด็กชายพลวุฒิ คินานันท์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สมศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๕

เด็กหญิงพัชราลักษณ์ คะเซ็นแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พูลแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๗

เด็กชายพิชาน มุสิกา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงภัทรวดี นรมาตย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี อ้วนลำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๑

เด็กชายภูริภัทร จันทร์ดิษฐ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๒

เด็กหญิงมณศิริธร กุลโชติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๓

เด็กหญิงมีนทิรา สมศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๔

เด็กชายยศสรัล ถึงแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๕

เด็กหญิงรักษิตา โคตรบรรดิษ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๖

เด็กชายรัตนะชัย คำผุย
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สิมโสม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๘

เด็กชายวรพล คนสัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๗๙

เด็กหญิงวรรณรดา นาคำแยก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๐

เด็กชายวรายุทธ ผาหยาด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๑

เด็กชายวัชระพงษ์ พิมพ์กาล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๒

เด็กชายวันเฉลิม กุมภาพงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๓

เด็กหญิงวิรดา ทองแสน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๔

เด็กชายศราวุฒิ คุณภาที
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๕

เด็กชายศราวุฒิ ภูมิภาค
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๖

เด็กชายสิทธิชัย แสงแดง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๗

เด็กหญิงสุดา สุขสำราญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญวงษ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยพันโท

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๐

เด็กหญิงสุธิตา วันบุญมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๑

เด็กหญิงสุนิตชดา สังขะวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๒

เด็กหญิงสุนิตา หมืนหน้า

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา สิงห์ปญญา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๔

เด็กหญิงสุพิชชา สังขวัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๕

เด็กชายสุภวัฒน์ กุลดวงจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๖

เด็กหญิงสุภาณี ว่องไว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๗

เด็กหญิงหรรษมน พูลประเสริฐ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๘

เด็กหญิงอมลรดา พุดซ้อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๐๙๙

เด็กหญิงอรัญญา สุวรรณะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๐

เด็กหญิงอริยา กุลโชติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๑

เด็กชายอัครวัฒน์ มูลราช
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๒

เด็กหญิงอัญชลีพร แก้วกนก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๓

เด็กหญิงอัฐภิญญา หงษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๔

เด็กชายอัธพร อ่อนพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๕

เด็กชายอัมรินทร์ คุณพาที
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๖

เด็กชายอัษฏาวุธ ไชยะพันโท
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงอาทิตยา ขันทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๘

เด็กชายอุทัย จันทะชารี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงเทียบทอง หนองแคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๐

เด็กหญิงเนมิตา ขันสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๑

เด็กชายเลอสรรค์ โสดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๒

เด็กชายเสถียรพงศ์ กุลดวงจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๓

เด็กชายเอกพล นันทรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๔

เด็กชายโชคทวี พรมสำลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ ไชยพันโท
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๖

เด็กหญิงอารียา เทียนหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๗

เด็กหญิงกิตติยากรณ์ แก้วอุดม
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๘

เด็กหญิงจันจิรา ภาระเวช
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สายใจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๐

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ยุตกิจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๑

เด็กชายชัยยุทธ บัวถา
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๒

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีกุลวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ สิมโสม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๔

เด็กชายธรรมรัตน์ สิมโสม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๕

เด็กชายธีรยุทธ จำปาหอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๖

เด็กชายนราวุฒิ เจริญสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๗

เด็กหญิงนฤมล สุวรรณรมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๘

เด็กหญิงนุษรา วารินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงปวีณา ศรีกุลวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๐

เด็กชายพงศธร มามะณี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงพัชรดา บ้งพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๒

เด็กชายพิทวัส หอมจำปา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา นะคะจัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๔

เด็กหญิงวนิดา ศรีตะเขต
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๕

เด็กชายวุฒิชัย สีแหล้
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงศรัณย์พร วงค์กัณหา
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๗

เด็กชายสิรภพ เคนบุบผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๘

เด็กชายสุภกร สุวรรณรมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๓๙

เด็กชายอนุชา โทอุตทา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงอภิยะดา จันทชารี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๑

เด็กชายอมรเทพ ชนะเนตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๒

เด็กชายอรรถพล พุ่มพวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๓

เด็กชายอลงกรณ์ กุลวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๔

เด็กชายจีรวัฒน์ บุญบรรจง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๕

เด็กชายธรรมติกร เรืองเนตร
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๖

เด็กชายธราธิป อาจวิเชียร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๗

เด็กหญิงนริศรา กุลโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๘

เด็กหญิงปรีญารัตน์ รุชะดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๔๙

เด็กชายอนัน พิมพ์เกาะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๐

เด็กหญิงพัชราภา วงศ์วิชิต
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๑
เด็กหญิงภัทรทิราภรณ์

อุ่นหล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๒

เด็กหญิงศศิกานต์ โทปอมอ่อน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๓

เด็กหญิงสุนิตา บัวผัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๔

เด็กหญิงอภิญญา สมศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๕

เด็กชายเจิมสุข วงษาเทพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๖

นางสาวมุกดา ไชยพันโท
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๗

เด็กชายกฤษฎา มูลสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่างศิลป
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๕๙

เด็กชายคมสัน ไชยะโอชะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงชนิสรา ศรีเตชะ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกุลวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๒

เด็กชายธีรนันท์ ทองจันดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงพัชรี วิลัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงภลิตา สีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๕

เด็กหญิงภัทรินทร์ บุญศรชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงวรารัตน์ คุณพาที
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงศิริพัฒน์ กันหาไชย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๘

เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

คุณพาที
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๖๙

เด็กชายอนุชา มูลสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๐

เด็กชายอนุชิต มูลสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๑

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธัญธีระ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๒

เด็กชายแสงตะวัน พรมโสม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๓

เด็กชายธีระวัฒน์ จันทะชาลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๔

เด็กชายปยนันท์ ทองจันดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ไชยพันโท
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีกุลวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๗

เด็กชายคณิต ยุตกิจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๘

เด็กชายจาจุรัญ เทียนศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๗๙

เด็กชายทรัพยสิทธิ นงค์พรหมมา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๐

เด็กชายทศพล คุณพาที

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๑

เด็กชายนันธชัย ภาพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงปยรัตน์ รักไทย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงวันชนก ไชยพันโท
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๔

เด็กชายอัษฎายุธ อุปถัมภ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๗ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงชลธิชา ไขคำ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๖

เด็กชายธนธรน์ ทองนำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๗

เด็กชายธนพล ผลสวัสดิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๘

เด็กชายปรัชญา มหาโคตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๘๙

เด็กหญิงพัชราภา ประดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๐

เด็กชายราชวัฒน์ กองภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๑

เด็กชายสหรัฐ จันผม
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๒

เด็กชายสุรชัย นันนาเชือก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๓

เด็กชายอัครภาพ ทองหลอด
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๔

เด็กชายอาทิตย์ สีหาบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

สวนมงคล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หงษ์ทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๗

เด็กหญิงเอวิการ์ หาชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๘

เด็กหญิงแพรวา เสนาใหญ่
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๑๙๙

เด็กชายคทาวุธ โพธิศรี

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๐

เด็กชายวัชรินทร์ ว่องไว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงยลดา เสนาใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงกาญจนา หนูน้อย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ทองทาบ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สิงห์มุ้ย
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๕

เด็กชายธัญชนก วงศ์โสภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงธัญชนก วงโสภา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๗

เด็กชายพรชัย ยาหอม
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงพัณณิตา สังออน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๐๙

เด็กหญิงศวิตา กองพันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๐

เด็กชายสุขี กิงหมัน

่ ้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๑

เด็กชายเดชณรินทร์ จันสด
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๒

เด็กชายชนาธิป บุญโสภาส

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สาทิพย์จันทร์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ จันสด
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๕

เด็กชายภูมรินทร์ ไชยะโอชะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๖

เด็กชายวาณุ ใจคง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๗

เด็กหญิงหนูจร คำแสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๘

เด็กหญิงศิรินทรา เงาโงน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา สมภูมิ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๐

เด็กชายอภิรักษ์ นันทะรักษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๑

เด็กชายกิตติชัย ดวงกล้า
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๒

เด็กชายนที คำชมภู
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๓

เด็กชายนันธวุฒิ เวชภิบาล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงบุตรศรี จันสุตะ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงวิริสา สองสี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงเบญจญาดา จันทชารี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภาพร ไชยะโอชะ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๘

เด็กชายธนศักดิ

์

จำรูญฉาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงบุษกร มังคัง

่ ่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๑

เด็กหญิงปนัดดา แสงงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๒

เด็กชายพานทอง สองสี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๓

เด็กชายภพสรรค์ บานเย็น
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงสาวภา สิมกันยา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๕

เด็กชายสิทธิราช ทิพยวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวงศ์ษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๗

เด็กหญิงอนุศรา คุณพาที
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๘

เด็กหญิงอุมากรณ์ มังคัง

่ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๓๙

เด็กชายเอกพันธ์ แสนเสาร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๐

เด็กหญิงแพรวา เหล่าสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๑

เด็กชายประทักษ์ จันสุตะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๒

เด็กชายสิทธิพร เพิมเทวา

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๓

เด็กชายสุทัต พลเนตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๔

เด็กชายจตุรวิทย์ สอนพรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๕

เด็กชายจิรายุทธ จันทะชารี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๖

เด็กชายธนดุล อำนาจวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๗

เด็กชายธวัชชัย วงศ์บัว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไชยพันโท
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๔๙
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

หันชะนะชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ เหล่าบุตรศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๑

เด็กหญิงลภัสสร ล้ออุดมสมเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๒

เด็กชายสรยุทธ์ อุ่นหล้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนชาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ แปนโสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๙ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๕

เด็กชายศักรินทร์ อุตอามาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๖

เด็กชายเจษฏา ขันสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๗

เด็กชายณัฐพล แพงจักร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๘

เด็กชายนครินทร์ อ่างสิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๕๙

เด็กชายรพีภัทร ไชโยธา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๐

เด็กชายอภิเดช เรียนเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๑

เด็กหญิงกิตติมา อิมใจ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา เอกทัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๓

เด็กหญิงนฤมล นาคทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๔

เด็กชายนิพนธ์ คุ้มเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองจุลละ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นำคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงกุลธิดา ใยอุ่น
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๘

เด็กหญิงณัฏฐา สิมกันยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๖๙

เด็กหญิงณัฐวิภา สองเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงทิพวรรณ์ ลีรัมย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๑

เด็กหญิงธวินันท์ จันทะชารี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๒

เด็กหญิงนันทิชา อุบะลักษณะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๓

เด็กหญิงนาริณี สองสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๔

เด็กหญิงนำผึง

้

ขันสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๕

เด็กชายพิชัย สมแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา สถานธง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๘

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เลิศปาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๗๙

เด็กหญิงรุ้งนภา ภูมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงลลนา สีเหมือน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงวาสนา ไชยพันโท
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๒

เด็กชายวีรวัตร สายวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๓

เด็กชายศราวุฒิ เคนศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๔

เด็กชายศักดินนท์ อยู่เย็น
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๕

เด็กชายศิริมงคล สองศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๖

เด็กหญิงศุภานัน กุลรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๗

เด็กหญิงศุภาพิชย์ อินธิชิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๘

เด็กหญิงสิริพร ไชยพันโท
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๘๙

เด็กชายอัครเดช แก้วอาษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๐

เด็กชายเจฏษฏา ลือคำหาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๑

เด็กชายเตวิช นามประสพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๒

เด็กชายแก้วอุดร นามศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

จัตวานิล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๔

เด็กชายจิระวุฒิ จันทร์สว่าง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ลือคำหาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงธิดาภรณ์ อินธิชิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๗

เด็กชายนครินทร์ ครบเบ็ญจะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงบุษบา ลักขะนัต
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๒๙๙

เด็กชายปกรณ์ สิงห์น้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๐

เด็กชายภูพิพัฒน์ ยุตะวัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๑

เด็กชายภูริทัตน์ ด้วงแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๒

เด็กหญิงมลฤทัย โวหารลึก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๓

เด็กชายราชรัชต์ วันทาวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๔

เด็กหญิงศิริพร ร่องแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ทุมทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำชมภู
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิมกันยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๘

เด็กหญิงอารยา อ้วนโคตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๐๙

เด็กชายโกมินทร์ เหล่ามา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๐

เด็กชายณัฐพล นันทะรุ่ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๑

เด็กชายธนพร อินสุวรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๒

เด็กชายปรเดช ศรีงาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๓

เด็กชายมณเฑียรชัย โวหารลึก
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ ผงจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๕

เด็กชายสัมฤทธิ

์

เชือท้าว

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๖

เด็กชายสุพัด ช่วยมิตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงสุมิตรา เคนศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๘

เด็กชายภูฐมินทร์ ตระทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๑๙

เด็กชายณัฐดนัย วงศ์บา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๐

เด็กชายธนพัฒน์ พุดตาล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๑

เด็กหญิงพัดชา วงค์ผา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๒

เด็กชายวสันต์ ชาวสองคอน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๓

เด็กชายอณุวัฒน์ ศิริบูรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา ทานันติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๕

เด็กชายพีรพงษ์ ภิรมย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไชโยธา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๗

เด็กหญิงพรชนก พิมพ์กาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๘

เด็กหญิงวิลาสินี แสนศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงศศิธร ผักใหม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๐

เด็กชายสมพงษ์ ทุมบู่
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีวิลัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๒

เด็กชายสุพจน์ สายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๓

เด็กชายณัฐพล อ่อนภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงวงเดือน บุญศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๕

เด็กชายวิทูรย์ กุลโชติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๖

เด็กชายสุพจน์ ศรประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงเปยทิพย์ วรรณเวช

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มุติมรรคา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๓๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๐

เด็กชายชัยมงคล เมฆฉาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๑

เด็กหญิงฉันทนา เอกทัน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๒

เด็กหญิงนิราวรรณ มุกภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๓

เด็กชายพงษธร สีเรียง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๔

เด็กหญิงรัตนพร ยศพรมมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๕

เด็กหญิงณัฐฌา เพิมศรี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม
 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๖

เด็กหญิงซ่อนกลิน

่

ศรีชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๗

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีใส
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๘

เด็กชายณัฐพล เจริญสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๔๙

เด็กชายธวัชชัย คันชง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๐

เด็กชายธัญรังสรรค์ ดำริห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๑

เด็กชายนิรุช มอสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๒

เด็กชายประกรณ์ ภูดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๓

เด็กหญิงปรางวลัย สุขแดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๔

เด็กหญิงพรทิพย์ เพ็งดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๕

เด็กหญิงพรนภา สิงหาศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงภัทรศยา ภาระเวช
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ คำสว่าง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๕๙

เด็กหญิงสุจิตรา เทียนเงิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๐

เด็กหญิงสุภาภร สิงหาศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๑

เด็กหญิงอุมากร ทุมยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๒

นางสาวสุนทรี สังข์ทอง
๒๓/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๓

เด็กชายฤทธิตระชัย

์

มุ่งเกิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๔

เด็กชายสิริวิชญชา ภาระเวช
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๕

เด็กหญิงอังคนางค์ ไชยะพันโท

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงเมษิณี ระโหฐาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๗

เด็กหญิงกนกพร แก้วบุญเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๘

เด็กหญิงกัณจนา อินสุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลาพุฒ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๐

เด็กหญิงณัฐนิช ดวงเต็มใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๑

เด็กชายธนพล เทียมทัศ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๒

เด็กชายธนวัต จันทะเวช
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๓

เด็กชายธีร์ธวัช กุลโชติ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๔

เด็กหญิงนิตยา สาธุพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๕

เด็กชายนเรนทร คะพิมพ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๖

เด็กชายบุญช่วย สิมโสม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๗

เด็กชายพรรษา เสนาจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๘

เด็กชายพีระพงษ์ โสมงาม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๗๙

เด็กหญิงภัสสร นิคม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ นพศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๑

เด็กหญิงลำไพ สีเหลือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๒

เด็กหญิงวรรณวิษา จิตธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๓

เด็กหญิงวราพร พวงพุฒ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงวัชรา บุตรงาม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๕

เด็กหญิงศรุตา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๖

เด็กหญิงศุภัตศร บุญแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงสายใย บุญถม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณรมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไตรไทยสงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๐

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ภูงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๑

เด็กชายสุธีชัย ผากำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๒

เด็กหญิงสุนิสา ศรีสุพงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๓

เด็กหญิงสุภัทตา สุดไชย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๔

เด็กหญิงอชิรญา ปลืมใจ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๕

เด็กชายอดิศร สุขรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

สายทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๗

เด็กหญิงอรอมล กินามณีย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงอุมาพร จันทะเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๓๙๙

เด็กชายเดโช พนมผา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงเบญจมาศ สุพรรณนนท์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๑

เด็กหญิงกรรนิกา ผาสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๒

เด็กหญิงจินตนา ชารีชุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๓

เด็กชายธีรยุทธ์ แก่นจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๔

เด็กชายนราธร รถทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๕

เด็กชายปญญากร พันน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๖

เด็กชายพรรกร เทียมทัศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๗

เด็กชายพิชัยภูษิต ทัดศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๘

เด็กชายพีรพงศ์ บุญแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๐๙

เด็กหญิงภคพร ยอดจงรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๐

เด็กหญิงยุวนิดา มีสา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๑

เด็กชายรัชต ศรีพรมมา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๒

เด็กหญิงรัตน์ดาวัลย์ เชิดไชย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๓

เด็กชายวรกานต์ บุญแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงวรรณนิภา บุรีมาตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงวันเพ็ญ ศรีเพชร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงวีรญา อาบสุวรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๗

เด็กชายศักดิดา

์

อินไชยา
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๘

เด็กหญิงศุภธิดา วงค์ผา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๑๙

เด็กชายศุภวัฒน์ เครือคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๐

เด็กชายสรยุทธ สังขวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๑

เด็กชายสันติภาพ จำปาทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๒

เด็กชายอติภัทท์ ศรีมนตรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๓

เด็กชายอนันต์ สิงห์กัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๔

เด็กหญิงอรพิน ทานาฤทัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๕

เด็กหญิงอรอุมา สุวรรณรมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๖

เด็กหญิงอริสา เมอมะนา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๗

เด็กชายอาทิตย์ บุตราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๘

เด็กหญิงแอนนา ภาระเวช
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๒๙

เด็กชายโชคชัย แก้วนนท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๐

เด็กหญิงกรรณิกา เสนาสี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๑

เด็กชายขวัญชัย ปลืมใจ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๒

เด็กหญิงชนกนันท์ กงถัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ เมืองซ้าย
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๔

เด็กชายธนากร ปลืมใจ

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ นอพิมาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๖

เด็กชายธีระพล มาโพธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๗

เด็กหญิงนันทยา กันหาชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๘

เด็กชายนิคม ปานทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๓๙

เด็กหญิงบุญหลง สายราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

อาปดชิง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๑

เด็กชายพิสุทธ์ ลีลาจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงมาลินี เจริญสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงมาลินี แสงวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๔

เด็กชายศักดิศรี

์

สีสว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงศิริญา จันทชาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๖

เด็กชายศิริวัฒน์ พันธ์งาม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทานาฤทัย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๘

เด็กชายอนุชา จันทร์สด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๔๙

เด็กชายอนุชิต อ่อนพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๐

เด็กชายอภิวัฒน์ พิมพิเสน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๑

เด็กหญิงอารีรัตน์ เต็มปกษี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๒

เด็กชายเสกสรร พันธ์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๓

เด็กชายเสกสรร สุวรรณรมย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงปนิดา ปอมหิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๕

เด็กชายภานุ พุฒธคูณ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๖

เด็กหญิงกัญญา จารุกขมูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ศิริญาณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ โทนผุย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๕๙

เด็กหญิงชลธิชา สุขลำเลิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๐

เด็กหญิงนำฝน แก้วจำปา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๑

เด็กหญิงปริมประภา นามอาจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๒

เด็กหญิงเกษราพร เรืองเนตร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พึงนา

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๔

เด็กหญิงกันยา กันยาเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงณัฐชา คุณพาที
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๖

เด็กหญิงนนิตศรา เรืองเนตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงปรียาภัทร แสงนิล
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุพรรณนนท์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๖๙

นางสาวกันยาลักษ์ สิงห์ราช
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงจันทิมา แก้วเนตร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงพัชรา เทพคุ้ม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๒

เด็กหญิงพัชรีญา วงศ์ผา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๓

เด็กชายภูเบศว์ ชืนจิต

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๔

เด็กชายวรรณ์ชัย มะลิซึง

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายทอง
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีพิมพ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๗

เด็กชายกิตตินันท์ เทพคุ้ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๘

เด็กหญิงณัฐชา แสวงนาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๗๙

เด็กชายธงชัย จิมานัง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๐

เด็กชายธนาวุฒิ แสงวงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๑

เด็กหญิงธิติมา ด้วงชิณ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

วงศ์สูง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๓

เด็กชายธีระภัทร์ หลักคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๔

เด็กชายวีรยุตธ์ ภะวัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงสิริประภา คงแจ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี จันบัว
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงอริสา โคตรภา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ หลักคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๘๙

เด็กหญิงกาญจนา เทพคุ้ม
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๐

เด็กชายกิจติกรณ์ สายใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๑

เด็กชายชิษณุพงค์ โคตรภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุดดีวัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๓

เด็กชายธีรเดช ดรุณพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๔

เด็กหญิงนภัสสร กระวันทา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๕

เด็กชายบัญชา ยุวบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ใจ ไตรงาม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๗

เด็กชายพีรพล สร้อยสาวะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๘

เด็กชายวิมา บุดดีวัน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๔๙๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

อินทร์น้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๐

เด็กชายศุภมิตร กันยาเนตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๑

เด็กหญิงสร้อยเพชร สิงห์ราช
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เคนบุบผา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงอรวรรณ กันหา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๔

เด็กชายอรัญ หลักคำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๕

เด็กชายไพศาล ทนทาน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลอง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๖

นางสาวทัศริยา เสียงไพเราะ
๑๓/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๗

นางสาวนันทิยา คำยอด
๑๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๘

นางบาหยัน พรมพิลา

๒๘/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๐๙

นางสาวเกศินี คงทน
๒๘/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ วามะชาติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ โพธิชัยเลิศ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๒

เด็กหญิงศรัญญา เตมิยะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๓

เด็กชายอนัน แพงจักษ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๔

เด็กหญิงกิตติญา จันทะชารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงพรธิวา โยธาวงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๖

เด็กหญิงรัตน์สุดา สายพฤกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงวันวาน สายวัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๘

เด็กหญิงณัฐญา กาญจนารักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๑๙

เด็กหญิงปยะธิดา ธรรมเทียง

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๐

เด็กหญิงพนัดดา ไชยโอชะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๑

เด็กหญิงพัชริญา ชืนจิตร

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๒

เด็กหญิงมนัสวรรณ ไชยคราม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๓

เด็กหญิงมาริสา แสงกล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๔

เด็กชายวัชกรณ์ ใจกล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๕

เด็กหญิงวิจิตรา วันทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๖

เด็กชายวิวัฒน์ กรวิรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๗

เด็กหญิงสิรินทรา ขำคม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๘

เด็กหญิงสุจิตรตา แก้วเนตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๒๙

เด็กชายอภิวิชญ์ สิงห์โต
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๐

เด็กชายอัศนี คำแก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๑

เด็กชายเปรมปรีด์ นาคทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๒

เด็กชายเอกรินทร์ กาเผือก
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญทิม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๔

เด็กหญิงจิราพร ญาติเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๕

เด็กชายชินดนัย เจริญชาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๗

เด็กชายพงศ์ศิริ สมมงคล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๘

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ไชยพันโท
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๓๙

เด็กชายสราวุธ ขำคม

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๐

เด็กชายสุภิสิทธิ

์

ศรีเลิศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๑

เด็กชายอนุชา คำอุดม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๒

เด็กชายอัครพงศ์ เพิมศรี

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา เชิดชัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๔

เด็กชายธนพร ทาทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๕

เด็กชายธนสิทธิ วันทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๖

เด็กชายสุรทัศน์ ทองตือ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ไตรกูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๘

เด็กชายกฤษณพงศ์ ขนทรัพย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๔๙

เด็กหญิงกานดา นันทะรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงจุฬาวรรณ เหล่าบุตรศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๑

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ทุ่งคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๒

เด็กชายธงชัย พุฒโสม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๓

เด็กหญิงธนาภา สีมาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีงาม
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๕

เด็กหญิงประการัตน์ เจริญชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๖

เด็กหญิงปยะดา ทองเติม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๗

เด็กหญิงพรพิมล นอพิมาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๘

เด็กหญิงพัชรา พรมจันทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๕๙

เด็กหญิงภัดธิดา ภาระเวช
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๐

เด็กหญิงภัทธรวดี เจริญชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พัดทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงรวิพร หอมจำปา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

ภารเวช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๔

เด็กชายวโรดม คงทน
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุณพาที

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๖

เด็กชายสมควร เคนบุบผา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๗

เด็กหญิงสุจิตา ชินวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา สารภี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงสุภาวรรณ์ ผากำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงสุวนันท์ พิมพรมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๑

เด็กชายอนิรุทธ์ อินทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๒

เด็กชายอานนท์ พวงพุฒ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๓

เด็กหญิงอาภากร ทองแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงจิตรลดา อินทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สุริวง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๖

เด็กหญิงทรัพย์ทวี คุณพาที
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๗

เด็กชายธนากร กิงทวยหาร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๘

เด็กชายผลิตโชค แท่งทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงรินรดา โนนจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๐

เด็กชายวรวุฒิ แก้วนพคุณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๑

เด็กชายศักดิพัฒน์ หุ้มศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงสุทธิดา บัวคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๓

เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ คำสว่าง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงอริยา คำเบาะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๕

เด็กชายอำพล พิลาคุณ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๖

เด็กชายคมศิษย์ อินทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๗

เด็กชายธีรพล แก้วนพคุณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๘

เด็กชายนิรุต สารภี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๘๙

เด็กชายปฎิภาน ภารเวช
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๐

เด็กชายปฏิพล ภาระเวช
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๑

เด็กชายพีรศักดิ

์

กันทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๒

เด็กหญิงภัทรจิรา คงทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๓

เด็กชายภูธนา แก้วธรรม
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๔

เด็กชายวสิษฐ์พล โขมะพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๕

เด็กชายวิษณุ สีหานาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๖

เด็กชายศราวุฒิ บุคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๗

เด็กชายศักดิสุริยา

์

สีหาพงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๘

เด็กชายสุรชัย เสาร์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๕๙๙

เด็กชายสุรัตน์ดา บุญยงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๐

เด็กหญิงเบญจพร สารภี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๑

เด็กหญิงโสภิตนภา ภารเวช
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๒

นางสาวณภัทรพร ศรีนวล
๒๒/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๓

นางสาวบุษรา พุดผา
๑๘/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๔

นายภาณุวัฒน์ แสงเพ็ชร
๒๗/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๕

นางสาวมนัญชยา ลีฮวด
๐๖/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๖

เด็กชายพีรภัทร์ ร่มโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๗

เด็กชายวรรณชัย จันทะชารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงทิพย์ศิริ คนเทียง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงกิตติยา จันทะชารี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๐

เด็กชายก้องภพ จันทะชารี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงณัฐฐะนิชา สีแหล้
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๒

เด็กชายธนากร กระจายศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๓

เด็กชายนันทวุฒิ ภูที
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๔

เด็กหญิงนิตยา ลลิตาโอกาส
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๕

เด็กชายนิติศักดิ

์

เชิดไชย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงนิภาพร รักษาเวียง
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๗

เด็กหญิงปภารัตณ์ หาญกล้า

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๘

เด็กชายปยะ ต้นแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๑๙

เด็กหญิงปยาภัทร เรืองเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๐

เด็กชายพงศ์พัทธ์ เหือดขุนทด
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๑

เด็กหญิงพรประภา ดุจดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงพรสุภา โสดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๓

เด็กชายพีรภัทร ทองสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๔

เด็กชายพีระพัฒน์ ทุมจังหรีด
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๕

เด็กชายภูริวัฒน์ ทองประดับ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๖

เด็กหญิงรจนา สุนะวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงรัศมี จันทะชารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๘

เด็กหญิงรุ่งนภา มาชัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๒๙

เด็กชายวิทยา กองทรัพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๐

เด็กชายสราวุธ คำพิลา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๑

เด็กชายสิทธิชัย ธรรมเทียง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๒

เด็กหญิงสุนิตา สุขสิมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๓

เด็กชายอนาวิล ไชยพันโท
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงอรัญญา ใครชม
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงเกษริน ประทุม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๖

เด็กชายเจษฎา ยิงยง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แสวงนาม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๘

เด็กหญิงชรินทร์ดา พละสุทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๓๙

เด็กชายณัฏฐชัย เชืออ่อน

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๐

เด็กชายธนากร กอบกำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีประย่า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ศรีประย่า

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๓

เด็กชายศราวุธ ผากำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๔

เด็กชายสินสมร จันทะชาลี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา รักชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๖

เด็กชายสุนันชัย จันทชาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๗

เด็กหญิงสุภัดดี ศิริลาภ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๘

เด็กหญิงสุภาพร วงค์ละคร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๔๙

เด็กชายอภิชาติ แก้วโชติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสวงนาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หมันทน

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๒

เด็กชายจิตรณรงค์ กลินหอม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๓

เด็กชายธนาสิน คุณพาที
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๔

เด็กชายธราธิป บรรติราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๕

เด็กชายนิธิภัทร เรืองเนตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๖

เด็กชายยุทธนา จันทะชารี
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๗

เด็กหญิงวายุรี จันทชารี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๘

เด็กชายวุฒิชัย แก่นสาร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๕๙

เด็กชายเจตนิภัสธ์ เหือดขุนทด
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๐

เด็กชายเดชมงคล เหล่ามา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๑

เด็กชายเอกพล เพ็นทา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๒

เด็กหญิงกชกร นาคปนิน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๓

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สมบัติวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ศิริมาตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๕

เด็กหญิงชลธิชา เจริญชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สามารถกุล
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ชมภูประเภท
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๘

เด็กชายธวัชชัย ชุ่มชืน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๖๙

เด็กชายธัญวุฒิ บุบผาถา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงนฤมล เลิศครสาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๑

เด็กชายพงศภัค รินทาง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหมวิจิตร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ หม้อแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๔

เด็กชายรามิล มีมังคัง

่ ่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๑ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๕

เด็กชายวรุตม์ เกาะแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๖

เด็กชายสิริโชค สุทธิชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ เฉวียงวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๘

เด็กหญิงสุภาพร สมบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๗๙

เด็กหญิงอมิสตา แก้วเนตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๐

เด็กหญิงอาริญา บุบผาถา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๑

เด็กชายเขมชาติ คูณแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๒

เด็กชายณรงศ์ฤทธิ

์

แสงสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๓

เด็กชายกฤษณะ พานิช
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๔

เด็กหญิงกุลธิดา ยาหอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คำหงษา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๖

เด็กชายทรัพย์ทวี คำหงษา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๗

เด็กชายธีรพล ปลับศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๘

เด็กชายนครินทร์ แก้วมณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๘๙

เด็กชายนิธินันท์ บรรติราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงปริญญา บุปผาถา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๑

เด็กชายปยะพล พรมจรรย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๒

เด็กชายรักไทย เชิดชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๓

เด็กหญิงวรนันท์ จันทร์ศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๔

เด็กชายวลัย จันทร์สืบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ ศิริมูล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงสสิธร แก้วเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงอรวรรณ คงทน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๘

เด็กชายเผ่าพันธุ์ ทองสะอาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๖๙๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ฤทธิบำรุง

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงเพ็ญวิไล พละสุทธิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๑

เด็กชายวรเชฐษ์ คุระนันท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๒

เด็กชายสมพร คะรินรำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๓

เด็กชายทศพร แสงเขต
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงภา คำแพง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มะลิซึง

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๖

เด็กหญิงอารยา คำหงษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงแพร คำแพง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๘

เด็กหญิงชมพูนุท รุขะจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ กลางเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๒ / ๖๕๔
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๐

เด็กชายนันทวัฒน์ คำผุย
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๑

เด็กชายประวิทย์ อินทร์ทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๒

เด็กหญิงลินน่า กันหาวัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์สมุทร
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๔

เด็กชายกฤษดา ธรรมเทียง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๕

เด็กชายจิรพงษ์ สงกา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หงษ์ศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๗

เด็กชายฑีฆายุ ก้านอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๘

เด็กหญิงณัฐกมล อินทร์ทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๑๙

เด็กชายธนชาต ประโมศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๐

เด็กชายธนธรณ์ ทาคูบอน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๑

เด็กชายธนภูมิ มงคุณคำซาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๒

เด็กชายธันวา ปาละรีย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๓

เด็กชายบัณทูลย์ เชิดชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๔

เด็กหญิงมอญ ธรรมเทียง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๕

เด็กหญิงรุจิรัตน์ กันตระบุตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๖

เด็กชายวัชรพร จันทร์จริง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๗

เด็กชายอาทิตย์ พงศาแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๘

เด็กหญิงทักษพร น้อมระวี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๒๙

เด็กหญิงปนัดดา พิกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงปภาดา พิมพ์ไกรดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๑

เด็กชายพีรพล ยอดแสนคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๒

เด็กหญิงลักษิกา ประดู่ยศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๓

เด็กชายวสันต์ จันทะชารี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๔

เด็กชายสมศักดิ

์

จันทชารี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๕

เด็กชายเชิดศักดิ

์

สุขสิมมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๖

เด็กชายขุมทรัพย์ วงค์ฤทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์สว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๘

เด็กหญิงชลธาร กลีเตียง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงธนัทศร หอมสิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุขสำราญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงนันธิดา บัวถา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงนิภาพร บุญไทย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงนีรดา ทองแสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๔

เด็กหญิงนุชวรา กำหิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงมาลิสา จันทชารี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๖

เด็กหญิงรัตติกา โมคทิพย์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ธรรมบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เรืองเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๔๙

เด็กชายอนันตพงษ์ นพศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๐

เด็กชายเทวินทวี กุณโฮง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงเบญจมาศ รัตนมูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชนะเนตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๓

เด็กหญิงจีระพา เฉวียงวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญคำภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๕

เด็กชายดำรงค์ศักดิ

์

วงค์โพนทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๖

เด็กชายธนากร ยาหอม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๗

เด็กชายธีระพงศ์ จิวแก้ว

๋

๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงมุนี ศรีบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ เนืองเนตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๐

เด็กชายเกรียงไกร บุญเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๑

เด็กชายเจษฎาพร โกมล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงเบญจพร เพิมศรี

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๓

เด็กหญิงเอนิต้า แสงฉวี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๔

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธุวงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๕

เด็กชายทินกร คุณพาที
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๖

เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์มานิต
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๗

เด็กชายธิติพงษ์ ตันเสน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงปยะนุช ยอดยิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๖๙

เด็กชายพรชัย ใจคง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงมณีทรัพย์ แสนอ้วน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๑

เด็กชายรวิพล บุตรดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๒

เด็กหญิงสายธาร คำสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๓

เด็กหญิงบุญทริกา แม่นยำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๔

เด็กชายกิจติชัย หมืนภูวงค์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๕

เด็กชายคำภีร์ พาระเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๖

เด็กชายชัยธวัช หมืนภูวงค์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงรุ่งนะภา สืบหาญาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปา วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๘

เด็กหญิงปวีนา อินทร์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๗๙

เด็กหญิงชฎาพร ปาทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๐

เด็กหญิงนฤมล ศรีประย่า
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงสุทัตตา กันหาวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พิลากุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงวาสินี คนิลวัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๔

เด็กชายกิตติพงษ์ จัดไทย
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงจรัญพร กาละเลข
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศรีปด
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงชลลดา มีบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๘

เด็กชายฐิติวุฒน์ แดงกันหา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๘๙

เด็กชายธนภัทร โมฬชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๐

เด็กชายธีรเวด สุขแดง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๑

เด็กชายนครินทร์ ดอกปาน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๒

เด็กชายนวภูมิ วงศ์พุฒ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๓

เด็กชายนันทกรณ์ สองสี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๔

เด็กชายนิกร โพธิพรม

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไชยโอชะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๖

เด็กชายพลชนัน เรืองสา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงพัชรี แสงแดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๘

เด็กหญิงพิมชนก วงศ์พุฒ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๗๙๙

เด็กชายภูตะวัน คำโสภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงวรรณวิษา ภาระเวช
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๑

เด็กชายวิษณุ พันวิลัย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๒

เด็กชายวีรพล วงศ์พุฒ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๓

เด็กชายศรีสุวรรณ ละทะโล
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๔

เด็กหญิงศุธิตา นิลนามะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๕

เด็กหญิงสุชาวดี บุญประกอบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๖

เด็กหญิงสุภาพร คะพิมพ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๗

เด็กหญิงแพ็ทชรี เพ็ชรดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงแพ่มนภา สมบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์โส

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๐

เด็กหญิงกุลปรียา ทองฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๑

เด็กหญิงชมภูนุช วงค์พุฒ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๒

เด็กชายชัยเชฎฐ์ ทุมยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๓

เด็กชายณัฐดนัย บังคมเนตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๔

เด็กหญิงนฤศรา บัวศรียอด
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๕

เด็กหญิงนิตยา ไชยพันโท
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๖

เด็กชายบอสจีรพัฒน์ ปญญาวัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๗

เด็กหญิงปนบังอร สวัสดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงผกามาศ วงศ์พุฒ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๑๙

เด็กหญิงพิริษา บัวศรียอด
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ วรรณสุภะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงภัสรา วงค์พุฒ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์นนท์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๓

เด็กชายวิทยา แสนสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๔

เด็กหญิงสดาพร พึงพรม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๕

เด็กชายสมพร วงศ์พุฒ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา คำศรีสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๗

เด็กหญิงสุภาพร บุญเสริม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๘

เด็กหญิงสุภาพร สารการณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๒๙

เด็กชายอภิวุฒิ สุภวรรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๐

เด็กหญิงอรดา คุณพาที
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

อินแสงแวง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๒

เด็กหญิงเนาวลักษณ์ บุญอุ่น
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เพียสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๔

เด็กหญิงกมลชนก พรมลัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๕

เด็กหญิงกัลยากรณ์ สร้อยคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๖

เด็กชายกิตติชัย กุลธิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๗

เด็กชายมนุเชษฐ์ สุขแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๘

เด็กชายวาคิม วงศ์พุฒ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๓๙

เด็กหญิงวิภา บุญเสริม
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๐

เด็กหญิงสุจิตรา นาปา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา สุขแดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงสุพัตรา นาปา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงสุภาพร สังขะวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงเพชรรุ้ง รอดภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ปราบภัย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีแสน
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๗

เด็กชายรัตนชัย จันทร์ชม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๘

เด็กชายสมบูรณ์ แสงแดง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ภาระเวช
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๖ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๐

เด็กหญิงเกตุวลิน จันทร์ชม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๑

เด็กชายไชยเชษฐ์ คำเนตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๒

เด็กหญิงปยาภรณ์ สวัสดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ วงศ์พุฒ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๔

เด็กชายกิตติชัย สารีลมย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๕

เด็กหญิงวิภวรรณ์ บุญประกอบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๖

เด็กหญิงอรัชพร วงษ์ใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๗

เด็กชายกฤษฎา คะพิมพ์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๘

เด็กชายชัยภัทร สุขหวาน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๕๙

เด็กชายชีวานนท์ ธีระบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๐

เด็กหญิงทอฝน ธรรมรักษ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๑

เด็กชายธนภัทร วันใส
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๒

เด็กชายธีรภัทร สามิลา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กุลานาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงรัตติยากร บุญยงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงรุ่งณภาพร นันทเวช
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๖

เด็กชายวัฒนา ศรีวิรัก
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ คุลธิ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เหล็กกล้า
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๖๙

เด็กชายโอบนิธิ หวายรวงทอง
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๐

เด็กชายกิตติทัต พัวแดง

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๑

เด็กชายคมกฤต บุญยงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงฐิตาพร พรมโพธิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๓

เด็กชายธันวา สารวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๔

เด็กชายนัฏฐพล ประภาสัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงปริศณา ยังยืน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ ฉวีรัตน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๗

เด็กหญิงปยะดา ขาวเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๘

เด็กหญิงพิมพิกา อินทร์ตา
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ วงค์พุฒ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๐

เด็กหญิงศิรินันท์ ครองธัญญการ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สนิทชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๒

เด็กหญิงสิรินยา สัพโส
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๓

เด็กหญิงสุณิสา โพธิชัย

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๔

เด็กชายอนุชา สมศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ พรมวัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๖

เด็กชายเจษฎา ตัน ฮาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๗

เด็กชายกรชนก เพชรนก
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๘

เด็กชายชัยวัฒน์ พัวแดง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๘๙

เด็กชายธนบดี จิตรมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๐

เด็กชายบัญชา วงค์พุฒ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๑

เด็กชายภีรดล บุญยงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงมลธการณ์ บุญยงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๓

เด็กชายมโนศรีรา บุญยงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงยลรดา วงศ์ละคร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงสุนภา สุขแดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงสุภัสสร พิเคราะห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๗

เด็กชายกฤษฎา ชินกะธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๘

เด็กชายกฤษณะ เต็มโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงกัลยา จันดียืน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๐

เด็กชายจตุรวิทย์ สุธรรมมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๑

เด็กหญิงชนากานต์ เอียมพุฒ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๒

เด็กหญิงชมพูนุช สนุกค้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๓

เด็กชายฐิติวัฒน์ งามศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงณัฐพร เมตมาต
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เพิมศรี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๖

เด็กชายทักษิณ ภาระเวช
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๗

เด็กชายธนพัฒน์ ถาบุญเรือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๘

เด็กหญิงนิจทิตา รัตนอุดม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๐๙

เด็กชายภคพงษ์ สุพรรณนนท์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๐

เด็กชายยุทธิพงษ์ แสนโยธา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๑

เด็กชายวนพล จันสด
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๒

เด็กหญิงวรัญญา มาลุน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๓

เด็กหญิงวิไลพร อินทร์น้อย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๔

เด็กชายสุรวิชญ์ ชินสีดา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๕

เด็กหญิงสุวรรณี สิมาโลฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๖

เด็กชายอภิยุทธ์ คำสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงอาทิติยา แสงโชติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๘

เด็กชายอำนาจ ถะเกิงผล
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๑๙

เด็กชายเจษฏาพร คำสด
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงเมทินี อักษร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๑

เด็กชายกฤษณพร จันทร์สด
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๒

เด็กชายจิตรสุริยา พิมพ์พรมมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๓

เด็กชายฐานันดร เอียมพุฒ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขันสิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๕

เด็กชายธนากร หล้าบุดดา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๖

เด็กชายนรภัทร พิมพรหมมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๗

เด็กชายประกาย ชิณกธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๘

เด็กชายวรวุฒิ โคตรโสภา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๒๙

เด็กชายเอกลิขิต สุพรรณนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๐

เด็กหญิงปริศนา ไชยพันโท
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุดชาติ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๒

เด็กชายณัฐพล สิงหาศรี
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๓

เด็กหญิงธนิตา มีเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๔

เด็กชายธีรพัฒน์ ภูนาผา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๕

เด็กชายปรมินทร์ มูลศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๖

เด็กหญิงปราญชลี สีสะอาด
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๗

เด็กชายปรเมษฐ์ ไชยถา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงปวิธชาติ วาสรส
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๓๙

เด็กหญิงปาลิตา คำมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๐

เด็กชายพงษ์ศิลา แก้วชิณ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๑

เด็กหญิงพัชนาการต์ ชมภู
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๒

เด็กหญิงพัชรี สีหาไตร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๓

เด็กชายพิภัช พรหมจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๔

เด็กชายภัทรพล พุทธา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ พันแสน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ บุดดีวัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๗

เด็กหญิงภาวิณี ปาคำ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๘

เด็กหญิงวันดี ดวงพุฒ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๔๙

เด็กหญิงศิริภา ศรีไพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๐

เด็กหญิงอัมพร พรมลี
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ยืนนาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ วิลามาศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๓

เด็กชายธีรวัตร อ่อนบุญมา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๔

เด็กชายนภัสสรพี ระดมเล็ก
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๙ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๕

เด็กชายภัทรภูมิ พุทธา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๖
เด็กหญิงมินทิราลักษณ์

ศรีรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๗

เด็กชายวัชรชัย สายสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๘

เด็กหญิงจีระนันท์ แรกเรียง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๕๙

เด็กชายณัฐพล แรกเรียง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๐

เด็กหญิงดาวนิล มาลุน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๑

เด็กชายรุจิกร ปตานัง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา ดีพรหม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ มงคลเลิศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๔

เด็กหญิงดาริกา จงเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ รุขจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๖

เด็กหญิงรดามณี จันทร์แก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี ฑีฆะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๘

เด็กชายพัชรพล สุพรรณนนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๖๙

เด็กหญิงสริลทิพย์ คนขยัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๐

เด็กชายอิทธิพล พระสุนิน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๑

เด็กหญิงภาสินี ทรายคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๒

นางสาววีระยา ภูรุ่งเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๓

นางสาววาสนา ธานี
๑๘/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๔

นางสาววงศ์จันทร์ มีธรรม
๑๖/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร บุญสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๖

เด็กชายธนพล มุธรรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๗

เด็กชายมิงมงคล

่

มุธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๘

เด็กชายชลันธร เทพมุสิก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๗๙

เด็กชายธิราช ไชยชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๐

เด็กชายญาณวัฒน์ รักจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ กุลพรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงศรัญญา สืบสา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๓

เด็กหญิงอุมากร นามแสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๔

เด็กชายจักรินทร์ กาฬเนตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๕

เด็กชายจิตรกร ตาน้อย
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๖

เด็กชายณพวรรษ สิงห์ใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๗

เด็กชายภานุวัฒน์ พิลาภ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๘

เด็กชายทวีทรัพย์ อุดจัง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๘๙

เด็กชายปยะเดช ฆ้องโนนแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๐

เด็กชายทวีทรัพย์ ใจกล้า
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๑

เด็กชายพีระทัช ลัทธิรมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๒

เด็กชายสัตยา พรมโสดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงมัลฑนา คุณรักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๔

เด็กชายธีรชาติ ลัทธิรมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงมินรญา ไหว้ครู
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๖

เด็กชายวิทยา เทศนา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๗

เด็กชายวัชรพล ทองสะอาด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงพิชนก สุนทร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงจิรัชญา เทินสระเกษ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๐

เด็กหญิงกมล แก้วการ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๑

เด็กชายศุภชัย โสดานาถ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๒

เด็กหญิงมิรันตี นิยมชาติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ นิยมชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๔

เด็กหญิงอริญา นิยมชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๕

เด็กชายภุชงค์ เพ็งดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๖

เด็กหญิงวรรณวิสา มีมา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงณัฎฐา มีทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๘

เด็กชายธนกฤต สุวรรณประทีป
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๐๙

เด็กหญิงใบทอง ไชยมงคล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อนุสนธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๑

เด็กชายสุกุลวัตร วิลัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีสรร
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๓

เด็กชายพันธ์นา พวงเห็ม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๔

เด็กชายธนพัต สายจันดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๕

เด็กชายธนบัตร กุลไชยกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๖

เด็กชายสรวิชญ์ แสนทวีสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๗

เด็กชายธนินท์ ชนะชัย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๘

เด็กชายภูวดล จันทร์ดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๑๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ พาระหอม
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๐

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เพียรหา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๑

เด็กชายธนัชศกรณ์ มุธุวงศ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๒

เด็กชายอภิวิชญ์ สมสกุลชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๓

เด็กชายวีรภัทร สิงห์คู่
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๔

เด็กชายชาคริต ใจชืน

่

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๕

เด็กชายดลธรรม นามคำ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๖

เด็กชายพงศ์สุข วิชางาม
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยลประสงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๒๙

เด็กหญิงสุพิชชา มาเฉลิม
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๐

เด็กหญิงกนกพร สีงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๑

เด็กหญิงพลอยชมพู ขจัดมลทิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ สุภาคาร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๓

เด็กหญิงจิรภัทร สรรศรี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงบุญจิรา นาคสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงกชกร พิมพา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงญาราภรณ์ โสดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงยุธิดา กะรินตา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงชญานิศ วงศ์เพียรกิจ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๓๙

เด็กหญิงศิริภุณญิกา บึงจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๐

เด็กชายรัชชานนท์ ลอยหา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๑

เด็กชายธีร์กวิน ยาคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๒

เด็กชายปฎิวัติ พรมปอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๓

เด็กชายชนวีร์ ไชยมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๔

เด็กชายณัฐภูมิ ทองสุกดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๕

เด็กชายดิษณ์กร บุตรใส
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๖

เด็กชายชาญณรงค์ จันอุทะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทวี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๘

เด็กชายศุภสัณฑ์ แสนศรี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๔๙

เด็กชายปฏิรูป ประธาน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๐

เด็กชายนพคุณ ฤทธิภู

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๑

เด็กชายชินวัฒน์ นามศักดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๒

เด็กหญิงธารารัตน์ วงศ์กันย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๓

เด็กหญิงขวัญศิริ วงเวียน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๔

เด็กหญิงปาณิศา กันยาชาติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๕

เด็กหญิงทิพวรรณ อินทสรรค์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๖

เด็กหญิงอัจฉริยาพร พานแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ดอกอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงพลัญญา ใหญ่ปราบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๕๙

เด็กหญิงชลธิดา นางาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๐

เด็กชายจตุภัทร โพธิสาราช
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๑

เด็กชายสุทิวัส มูลตรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๒

เด็กชายมนัญชัย เลือมใส

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๓

เด็กชายธนกร อุตะนะตะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๔

เด็กชายคณิศร วุฒิพรหม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๕

เด็กชายรฐนนท์ จันทร์งาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๖

เด็กชายก้องภพ ตาน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๗

เด็กชายพสิษฐ์ ลาภยิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๘

เด็กชายนิติกร รัสสะตะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๖๙

เด็กชายวีรพล ไชยเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๐

เด็กชายอนุชิต กัญญาคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๑

เด็กชายปฎิภาณ เขินไพร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๒

เด็กชายเกียรติศิริภูมิ ดอกอินทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๓

เด็กชายธีรวัชร์ สิถิระบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๔

เด็กชายจิราธิวัฒน์ จารุวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจเอือ

้

๑๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๖

เด็กชายอินทัช แสงชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๗

เด็กหญิงอริสา พิงชัยภูมิ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ประทาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๗๙

เด็กหญิงอนุธิดา แสงเธียร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๐

เด็กหญิงปริฉัตร วรรณไพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๑

เด็กหญิงประภาวิณี ชาลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชูยศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๓

เด็กหญิงนรมน วงศ์บุญชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๔

เด็กหญิงประภาพิศ กุลชิล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ รวยลาภ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เชือพันธ์

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๗

เด็กหญิงอรดี สมมุ่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์งาม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา นำเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงนันทิกา สายจันดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๑

นายโอภาส วุฒิเศลา
๒๖/๑๐/๒๕๐๖

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๒

นางเกษศิรินทร์ ง้าวทอง
๑๘/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๓

นายปราโมทย์ นามปญญา
๑๘/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๔

นางนิมนวล

่

นามปญญา
๒๕/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๕

นางสาวฉลอม อุกาพรหม

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๖

นายสมพร ทองมูล
๑๔/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๗

เด็กชายปกรณ์ชัย นามพิทักษ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๘

เด็กชายธนพัฒน์ พลสังข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๐๙๙

เด็กชายปวรุตม์ วงศ์คำลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๐

เด็กชายพิชิตชัย พรมวัลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๑

เด็กชายยุทธนากรณ์ สุภาคาร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๒

เด็กชายนพวิชญ์ สุขสำราญ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชูมาตย์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๔

เด็กชายธัชพงษ์ จารุวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๕

เด็กชายปริญญา มัธยม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๖

เด็กชายทรัพย์สถิต สิงห์คำ
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๗

เด็กหญิงนันท์นภัส ฤกษ์งาม
๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๘

เด็กหญิงศิริญา ขันทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๐๙

เด็กหญิงกัญญาภัค ยืนนาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๐

เด็กหญิงพรพิมล มายา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๑

เด็กหญิงเมญาวี เศลารักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๒

เด็กหญิงอธิชนันท์ ดีเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๓

เด็กหญิงเพียงชมพู โชครวย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๔

เด็กหญิงนรีรัตน์ ปราณีวงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา มัธยม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๖

เด็กหญิงนันธิภา นิสัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เหง้าเกษ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๘

เด็กหญิงชรัญญา สูงสุมาลย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๑๙

เด็กชายรัชนาท คำหว่าน
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

จินตะนา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

รัศมีโชคอุดม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๒

เด็กชายสันติชัย แดงสะอาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๓

เด็กชายพงศภัศ ทองเพ็ญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๔

เด็กชายจักรพงศ์ สกุลจาป
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๕

เด็กชายชัยภัทร ราศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพลาย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๗

เด็กชายพงศักดิ

์

นาคเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีพลงาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๒๙

เด็กชายสิริเดช มาตเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๐

เด็กชายจุลจักร เปผักแว่น
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๑

เด็กชายกรวิทย์ วิงเดช

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๒

เด็กชายจิรโชติ บุญชู
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๓

เด็กชายปยพงษ์ กาฬเนตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

การะเกษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๕

เด็กหญิงปวรรัตน์ ฉัตรทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนทวีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี พันธุ์วงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๘

เด็กหญิงพรรณิตา ยืนนาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๓๙

เด็กหญิงศศิมา วันหลัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๐

เด็กหญิงปาริฉัตร ประทาน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๑

เด็กหญิงสุทธิดา วงมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๒

เด็กหญิงศุภิสรา มุธุวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๓

เด็กหญิงอันน์ลลิตา เจริญชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๔
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ

อู๋ทรัพย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ นามบุญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประทุม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๗

เด็กหญิงขวัญกมล ขันทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงจันทิวา แก่นท้าว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงสุชานาถ มีศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงอรนภา บรรจงพาศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๑

เด็กชายดนุพร ปลุกใจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๒

เด็กชายธามินทร์ ไชยรัญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตโลบล
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๔

เด็กชายเมธัส ตันตระกูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๕

เด็กชายภัทราวุธ สายพฤกษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๖

เด็กชายกิตติพันธ์ นิลแสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์ศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๘

เด็กชายมฆวัน โยธา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๕๙

เด็กชายณัฐภัทร ขนันเนือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๐

เด็กชายสมบัติ นามพิทักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๑

เด็กชายปฐฒพงษ์ พันธ์หล่อโส
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๒

เด็กชายภูผา โชครวย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๓

เด็กชายธนากร มิงใจ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๔

เด็กชายวิศวะ เจริญวงศ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ หุปะโก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๖

เด็กชายภัคภูมิ อาชุมไชย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๗

เด็กชายปฏิญญา สายจันดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๘

เด็กชายวารุต ธนวณิชบำรุง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๖๙

เด็กหญิงธนิตา มีบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงพรทิวา แสงฉวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงวันวิสาข์ ศิระพรหม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงสิริกัญญา สมสมัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กิงดอนนอก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๔

เด็กหญิงกฤษณา โคตรวงศ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ประกอบ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๖

เด็กหญิงวรัญญา นิยมชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๗

เด็กหญิงพรพรรณ พิมาลัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๘

เด็กหญิงรวินันท์ ยารักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๗๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ นัดสด
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๐

เด็กหญิงกมลชนก บุญพรัว

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงขวัญฤดี โลหิตดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๒

เด็กชายบุญเติม เทศนา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๓

เด็กชายเอกพล ทิพย์คุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๔

เด็กชายจีระวัฒน์ แก้วกอ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๕

เด็กชายชุติวัต สังข์อุไร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๖

เด็กชายธนพงษ์ วงษ์วรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๗

เด็กชายพิชุตม์ เสมอภาค
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๘

เด็กชายวรรณชัย หิรัญรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๘๙

เด็กชายชินวัตร เหล่าเทิม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๐

เด็กชายกัมปนาท ปญโย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงปริตา พรมทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๒

เด็กหญิงวรัญญา หอมหวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๓

เด็กหญิงธัญญะพร รากแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๔

เด็กหญิงสิรีธร แก่นท้าว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๕

เด็กหญิงรัตนาวลี กัญญาสาย
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมสัตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๗

เด็กหญิงพรกมล ทองจุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๘

เด็กหญิงพัชราภา กนกหงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงอรวรรณ จันอุทะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงพรนภัส ศรีประดู่
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๑

เด็กหญิงนุชจรินทร์ อังคุระษี
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๒

เด็กหญิงเอือมพร

้

โอภาพ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๓

เด็กชายพิชัย ชวนเกษม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๔

เด็กชายปรีชาพล แสนสร้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๕

เด็กชายทศพร นวลเปล่ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๖

เด็กชายพุทธิพงศ์ พิมกะพี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๗

เด็กชายภูวเนตร อิมใจ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๘

เด็กชายอนันตชัย วงศ์ใหญ่
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๐๙

เด็กชายวีรพัศ ชารีกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๐

เด็กชายสินธวานนท์ วุฒิเศลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๑

เด็กชายธีรภัทร ไกยวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๒

เด็กหญิงดวงหทัย อบสุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๓

เด็กหญิงวริศรา ตัวงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๔

เด็กหญิงวราลี หนูสิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๕

เด็กหญิงปานไพลิน ครองทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ฉะอ้อน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๗

เด็กหญิงพิชยธิดา บุญช่วย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๘

เด็กหญิงพัชรี สรรศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๑๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ ธนบดีศรีศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๐

เด็กหญิงสู่ขวัญ กุลไชยกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๑

เด็กหญิงสุภัสสรา นิกพิมพ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๒

เด็กชายชัชนันท์ สุขเลิศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๓

เด็กชายจตุรภัทร โคตรภัทร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๔

เด็กชายภานุเดช เจตนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๕

เด็กชายอัครพล เทียมทัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๖

เด็กชายนพรุจ คุชิตา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๗

เด็กชายวิทวัส วงศ์เพียรกิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาจำปา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีพรมรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๐

เด็กหญิงเนตรนภัทร รอดโฉม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๑

เด็กหญิงบุณยานุช ก้อนด้วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๒

เด็กหญิงณัฐนิช แก่นทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๓

เด็กหญิงจิรภัทรสรณ์ แสงเธียร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๔

เด็กหญิงสิริกร ศิระพรหม
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๕

เด็กหญิงกุลปรียา คงรอด
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๖

เด็กหญิงณัฐทิชา จินดากุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทิพพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๘

เด็กชายรพีภัทร ขันทอง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๓๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บรเพ็ชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๐

เด็กชายนราธิป พานรอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

จรทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ปองภัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๓

เด็กหญิงนิชาภรณ์ แก้วหล่อ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๔

เด็กหญิงวิภาวี แก่นท้าว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๕

เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีโครต
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๗

เด็กชายสิทธิชัย ชาวชล
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๘

เด็กชายชัชวาล แสงเขียว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๔๙

เด็กหญิงอัจฉรา พวงต้น
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๐

เด็กชายปยะพัฒน์ ศิริมาก
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๑

เด็กชายกฤษฎิ

์

หลักทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๒

เด็กชายสุริมนต์ เด็ดดวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๓

เด็กชายภูเบศวร์ มีใจกลัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงลืนลดา สุวรรณภาพ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๕

เด็กหญิงศิริวรรณ โล่ปอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุดเพียร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๗

เด็กหญิงวรนุช โล่ปอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๘

เด็กหญิงธนัชพร มังกรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๕๙

เด็กหญิงปนัดดา สมบรูณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๐

เด็กชายกวี รัตนโสภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ นามสรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๒

เด็กชายทศวรรษ บุญกระจาย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย ผิวเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๔

เด็กหญิงจินดาวรรณ สดศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๕

เด็กหญิงพรนิภา ทองกล้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๖

เด็กหญิงสุนิสา แสวงศิลป
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงพรพิมล เพ็ชรากุล
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๘

เด็กหญิงรัญชิดา ภูสีนวน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๖๙

เด็กหญิงเยาวเรศ สดศรี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงสินิทรา ผิวเงิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๑

เด็กชายทวีชัย หาฤกษ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๒

เด็กชายอธิวัฒน์ ยิงยีน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๓

เด็กชายรัฐนันท์ วรรณพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๔

เด็กชายจักรี พรมสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๕

เด็กหญิงอาริสา ทองแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๖

เด็กหญิงพัชรพร ผิวเงิน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๗

เด็กหญิงสุนันทา ใจอุ่น
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ วารีศรีศุภชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญชาญ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์ขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยืนทน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา คำภริยา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๓

เด็กชายสุริยนต์ ครุธคู
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๔

เด็กชายคทาวุฒิ เหล็กงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๕

เด็กชายปกรณ์วิชย์ แก้วมัน

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๖

เด็กชายศดานันท์ กาญจนพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๗

เด็กชายวุฒิชัย สมโชค
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ ก่องดวง
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๘๙

เด็กชายขวัญชัย รัตนโสภา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๐

เด็กชายวัชระ บัวปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๑
เด็กชายสินริปรีชานนท์

พลหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๒

เด็กหญิงอนัญพร ผาชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สมนาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๔

เด็กหญิงจินต์จุฑา สมโชค
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงธีมาพร ลัทธิรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๖

เด็กหญิงอดิศร ทาอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๗

เด็กหญิงนิโลบล ศรีมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๘

เด็กหญิงพรธีรา งามสาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๒๙๙

เด็กหญิงวาณิชยา อินทร์ขาว
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงวิภาวี กระสังข์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงพิยดา สุริพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๒

เด็กหญิงณัชชา สายจำรูญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๓

เด็กหญิงราชพฤกษ์ ถาวร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน เวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๔

เด็กชายอานนท์ โอษฐ์ประไพ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๕

เด็กชายจิตติพัฒน์ สายจันดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๖

เด็กชายศรายุทธ เชิดศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๗

เด็กชายอำนาจ บุญสุขเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขสวาท
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๐๙

เด็กชายปยวัฒน์ ดีสี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๐

เด็กชายเสฎวุฒิ พันธวัตร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ จำปาหอม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๒

เด็กชายศิวัฒน์ สิงห์การ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๓

เด็กชายชนะชัยเจริญ เจริญรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๔

เด็กชายนันทวุฒิ หมีคัม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญเดช
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงปาริชาติ เสาร์คำ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฆ้องโนนแดง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงเกสรา กุมภิโร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงธนัชพร คชรักษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงภคพร มณีสร้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๑

เด็กชายทตพร ประจวบบุญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๒

เด็กชายพีรภัทร จันทร์เพชร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๓

เด็กชายเมษา ไชยพลขาล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๔

เด็กหญิงกิตติลักษณ์ ศิริมา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๕

เด็กหญิงประภาวดี สุดเพียร
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๖

เด็กชายธนกร พิมพลา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๗

เด็กชายณัฐพล ชะลูด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๘

เด็กชายญาณากร แก้วเนียม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๒๙

เด็กชายกฤษกร บริบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือชาญ

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงจันทมณี นามศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงสุพรรษา ทาวัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๓

เด็กหญิงกรปณต ทากุ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทะลับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๕

เด็กหญิงพิมพ์พร ชัยทูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๖

เด็กชายพรชัย โภคนันท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๗

เด็กหญิงสุนิศา วันผา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๘

เด็กหญิงสุธาริณี ชัชวาลย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๓๙

เด็กชายธนาวัฒน์ วิลากุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๐

เด็กชายธีรพัฒน์ สามัคคี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๑

เด็กชายธรรมรัตน์ เทียนทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๒

เด็กชายนนทกานต์ พุดพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๓

เด็กชายอาทิตย์ บุญมาก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เมฆะวิภาต
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงสุชานันท์ บุตรให้
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๖

เด็กชายศักดิชัย

์

มานุช
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๗

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

นามเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๘

เด็กชายภูเบศ คำคง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๔๙

เด็กชายพิสิษฐ์ กนกหงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๐

เด็กหญิงกุลณัฐ รุ่งเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๑

เด็กชายธนาคาร พิลาทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๒

เด็กชายพงษ์ศกร แก้วศรีจันทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๓

เด็กชายจตุรภักดิ

์

สุหงษา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๔

เด็กชายธนากร บัวแดง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๕

เด็กชายวรรณธรณ์ พิมพ์หล่อ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๖

เด็กหญิงนิตยา ปลืมจิต

้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๗

เด็กหญิงสุดาพร คำนนท์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๘

เด็กชายชานนท์ ภวภูตานนท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๕๙

เด็กหญิงศิรินันท์ จันทะนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชือชาญ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๑

เด็กชายเฉลิมชัย เอมโอษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๒

เด็กชายฉัตรชัย เอมโอษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๓

เด็กชายพงศกร กระแสโสม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๔

เด็กชายณัฐนนท์ คณะพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์คู่
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๖

เด็กหญิงดรุณี ดรุณพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๘

นางอุทัย วามนตรี
๒๓/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๖๙

นายศิริศักดิ

์

อิมใจ

่

๐๒/๐๒/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๐

นายวิวัฒน์ หงส์กฤษดากร
๐๔/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงกรพิน ผิวทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงสุนิสา บุญสุภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงธัญญา จารุกขมูล
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงวิญาดา ดวงใจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๑ / ๖๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๕

เด็กชายสราวิชญ์ ประสพคุณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๖

เด็กชายสุวัจน์ วันดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๗

เด็กชายศักดิดา

์

รากแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๘

เด็กหญิงศรัญญา นานาฤทัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๗๙

เด็กชายปญญา อุ้มบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๐

เด็กหญิงปริมประภา สุหงษา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๑

เด็กหญิงวรรณนิษา ปลืมจิต

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๒

เด็กหญิงอุมาพร จิตสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงเมริสา ธรรมสัตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๔

เด็กหญิงวราคณา สายแวว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๕

เด็กชายรพีภัทร สิทธิปกรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๖

เด็กชายดนุภพ รักดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๗

เด็กหญิงศิริพรวลัย ปกษาพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๘

เด็กชายอนุชา ดวงใจ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงชลดา สายสี
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๐

เด็กชายภูธิณัฐฏ์ อิสระพันธ์พงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงชลัลลักษณ์ กำทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๒

เด็กชายก้องภพ ธรรมสัตย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๓

เด็กหญิงประพัทสา โครอาสา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๔

เด็กหญิงชลธิชา สุหงษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๕

เด็กหญิงนันธิชา อบอุ่น
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๖

เด็กหญิงญานิสา ไทยกุล
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๗

เด็กหญิงนันธิกา สิทธิปกรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๘

เด็กหญิงอชิรญาน ประสพกุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๓๙๙

เด็กหญิงสุภัตรา มีพิษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๐

เด็กชายนัฐวุฒ สายสุพรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๑

นายอนุชา สายแวว
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๒

เด็กชายนพรัตน์ สายแวว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๓

เด็กชายกิตนันท์ เศียรทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๔

เด็กหญิงศิริกานต์ ด้วงทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๕

เด็กชายดนัย บัวแดง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๖

เด็กหญิงชริดา ควงแสวง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ฑีมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๘

เด็กชายชูชนา พรมวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๐๙

เด็กชายสิปปกรณ์ สมพรมมา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๐

เด็กชายชูชัย พรมวิเศษ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๑

นายทักษิณ อยู่สุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๒

เด็กหญิงเบ็ญจพร นำนวล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๓

เด็กชายพลพิพิทักษ์ ประสบคุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๔

เด็กชายประกาศิต ศิริจันทร์
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๕

เด็กหญิงเยาวภา ชมเชย ๒/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงวาสนา ทาโคตร
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๗

เด็กหญิงวิไลพร อุ่นใจ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๘

เด็กหญิงจันทิมา โมรศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๑๙

เด็กหญิงวิชุดา บริสุทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๐

เด็กหญิงรัชนก โพธิศิริ

์

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๑

เด็กหญิงโสภณวิทญ์ สิทธิสัตย์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๒

เด็กหญิงจันทร์ธิรา เชือโท

้

๑๔/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๓

เด็กหญิงกัลยาณี ดวงแก้ว
๑๕/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิลาชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๕

เด็กหญิงลักขณาวดี ไกรนามน
๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงกนิษฐา เปนมงคล
๑๑/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา มาลัย
๒๖/๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วีระคุณ
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๒๙

เด็กชายเด่นดนัย บุตรน้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๐

เด็กชายศุภกร คูณสว่าง
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ บ้านเปด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๑

เด็กชายพิจิตร ศิริสุทธิ

์

๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๒

เด็กชายปฐวีกรณ์ รักดี
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๓

เด็กชายทรงพร ขอสกุลถาวร
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๔

เด็กชายพีระพัฒน์ จงเจริญ
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๕

เด็กชายกีรพงษ์ ผาสุก ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๖

เด็กชายเกษม นิโก
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๗

เด็กชายธีรเดช โชคชัย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๘

เด็กชายบุญมี รักดี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๓๙

เด็กชายณัฐพล มานะดี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๐

เด็กชายวุฒิพงค์ ใจอดทน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๑

เด็กชายธนชัย กองมาศ ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๒

เด็กชายคณวัต รักดี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๓

เด็กหญิงนันทิยา หนูแก้ว
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๔

เด็กหญิงอภิญญา เครือสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๕

เด็กหญิงปาลิตา บุตรสิม
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทรา
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์พันธ์
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๘

เด็กหญิงดวงกมล เจตนา ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๔๙

เด็กหญิงปรัญาภรณ์ วันทอง
๒๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๐

เด็กหญิงสุทธิดา คงทน ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๑

เด็กหญิงวริศรา คงนวล ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๒

เด็กหญิงจิณห์นิภา จันดี
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงกานต์พิชชา จันทร์พันธ์
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงวิจิตตรา สมบัติ ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๕

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญไทย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๖

เด็กหญิงพรพรรณ ศิริวรรณ
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูแก้ว
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงกมลชนก ธิรงค์ ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๕๙

เด็กหญิงสุภัสสรา สงพิมพ์ ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

จิตเสนาะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๑

เด็กชายกิตติภูมิ ภาคทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๒

เด็กชายอดุลวัด บุญมาลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๓

เด็กชายพงศกร เพ็งกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๔

เด็กชายโชคชัย สอนภิรมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ สายแวว
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๖

เด็กชายณฐกร กุลสิงฆ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๗

เด็กชายธนากร ขจรเดช
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๘

เด็กชายธีรพัฒน์ พันธ์เพ็ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๖๙

เด็กชายวัฒนา นิงกุล

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๐

เด็กหญิงมินตรา มามาตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๑

เด็กหญิงปาริชาติ ไพชิต
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๒

เด็กหญิงอนัณพร ศุภสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุดดีสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพชิต
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๕

นายนนธศักดิ

์

ประเสรีฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๖

เด็กหญิงนภัสรา จอมหงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๗

เด็กชายเทียนชัย ลาอาจ
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๘

เด็กชายดุสิต มุทาลัย
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๗๙

เด็กชายศุภโชค ชมภูพืน

้

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๔ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๐

เด็กชายสินชัย ลาชอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๑

เด็กหญิงรุ้งศิริ แสงทองแจ่ม
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีภา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จักษุพันธ์
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๔

เด็กชายชัยพร กมลฤกษ์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงกุลธิดา ลูกบัว
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๖
เด็กหญิงประกายทิพย์

มหิศยา
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ นนทบุตร
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุระสาย ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๐

เด็กชายสาลวิน บุญชอบ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๑

เด็กชายศุภสันต์ ทองดี
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๒

เด็กชายอัครชัย ตะนัยศรี
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๓

เด็กหญิงรุจิฬา มีวิชา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๔

เด็กชายพลพล อนุมาตย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๕

เด็กชายพลศักดิ

์

อนุมาตย์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๖

เด็กชายปรเมศร์ แสนเสนา ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๗

เด็กชายรัฐพล พูลผล
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๘

เด็กชายกฤษณวรรษ วงศ์ขาว
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงโยษิตา ฝางคำ
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา อบสุข ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงลัทธวิตรา ทองห่อ
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ อาบุญงาม ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ โพธิเจริญ
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๔

เด็กชายสัมฤทธิ

์

อาจอุดม
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๕

เด็กชายปริญญา จันโสม
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๖

เด็กชายเสกสรร สินสุข
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๗

เด็กชายธนกฤต วงษ์ชืน

่

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๘

เด็กชายนพรัตน อินนา
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๐๙

เด็กชายบันดิษฐ์ แก้วกล้า
๒๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๐

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ร่วมใจ
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๑

เด็กชายเมธี ศรีสุข
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๒

เด็กชายธนพล สีม่วง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๓

เด็กชายอานัส วาจาสัตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๔

เด็กหญิงกาญจนา สมบูรณ์ ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๕

เด็กหญิงสุชานาถ ไชยชนะ
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๖

เด็กหญิงช่อผกา ยีรัมย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๗

เด็กหญิงพิมพ์มาด กาลพันธา
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๘

เด็กชายกฤษฎี ทองสุข
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ นามเสนาะ
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๐

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ยิงได้ชม

่

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๑

เด็กหญิงรัญชิดา บุญชิด
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงพรรฑิตา ทนุพันธ์
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๓

เด็กหญิงปวีณา บัวสระ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๔

เด็กชายเอกราช วรวัตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๕

เด็กชายสังวาล ทองทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๖

เด็กชายนัฐพงษ์ ซึมกระโทก
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๗

เด็กชายพงศกร บุญศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๘

เด็กชายพัชรพล มาริสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๒๙

เด็กชายคมกริช ยุวะวาสณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญยืน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๑

เด็กหญิงกัญญาพร ทะปญญา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๒

เด็กหญิงพอเพียง โชคโสด
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๓

เด็กชายวัชรินทร์ กาแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๔

เด็กชายผลิตโชค จิตสมพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๕

เด็กหญิงพัชรมัย บุบผาสิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร คงมัน

่

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๗

เด็กหญิงปยนุช หมีคำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๘

เด็กหญิงบุญญาดา คะมี
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๓๙

เด็กหญิงพิมณภา ภูนะยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๐

เด็กชายมนัชยา รุ่งสว่าง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงธันยธรณ์ ทักทาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๒

เด็กหญิงวรีศวา แจ้งพลอย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๓

เด็กหญิงวนิดา แก้วกาฬ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๔

เด็กชายณัฐฐินันท์ ดีไร่
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๕

เด็กชายอานัส ประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๖

เด็กชายณัฐทยากร จำชาติ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๗

เด็กชายปกรณ์ งามจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงมาริสา สาระวงศ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๔๙

เด็กชายรัชชานนท์ นาชัยลา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริราช
๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๑

เด็กชายธนดล สุดาชม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๒

เด็กชายศิริวัฒน์ อุฒพรม

๑๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๓

เด็กชายทินภัทร สุภาวัต
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๔

เด็กหญิงณัชชา ประเสริฐ
๐๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงวนิดา ท้าวอนนท์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๖

เด็กหญิงนัฐติมา ด้วงหอม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๗

เด็กชายณัฐพัฒน์ แท่งแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๘

เด็กชายสมพร สุดาชม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๕๙

เด็กหญิงปรียา พจน์ชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๐

เด็กชายภัทรดนัย คำเหลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๑

เด็กชายสุทิวัส มาตดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๒

เด็กหญิงนัฐลดา มาตดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๓

เด็กหญิงพัชรี แสงแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๔

เด็กหญิงแพงพลอย คชลักษณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๕

เด็กหญิงวรรณภา รันพิศาล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๖

เด็กชายกฤตธัช ปนทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๗

เด็กหญิงสุธินันท์ แสงแสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๘

เด็กหญิงวรัญญา วงศ์ศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๖๙

เด็กชายธาราทอง แท่งแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ มนต์อิน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๑

เด็กชายเอกพล แผงงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๒

เด็กหญิงศิริกัญญา มาตดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๓

เด็กชายอิทธิพล พลสันต์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๔

เด็กชายชิษณพงศ์ พลแสน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๕

เด็กหญิงชลดา อกนิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๖

เด็กชายกฤษฎา อกนิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๗

เด็กชายเจ้าพระยา สร้อยสุข
๑๗/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ พรหมบุญสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๗๙

เด็กชายอัคนนท์ โชคโสด
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๐

เด็กชายศุภรัตน์ ผิวเงิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๑

เด็กชายสุพัตร พึงประชา

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๒

เด็กชายทัชพล แดงสะอาด
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๓

เด็กชายเอกพจน์ อินทร์แพง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๔

เด็กชายธนกฤต ม่วงมนตรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๗ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๕

เด็กชายระพีพัฒน์ เกษมสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สมดอกแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๗

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์เขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๘

เด็กชายชัชวาล แสนพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๘๙

เด็กชายชัยมงคล วายทุกข์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๐

เด็กชายธีระวัฒน์ ชาวเวียง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ญารักษ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงอัจริยา บุญสาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๓

เด็กหญิงกมุทมาศ สิทธิธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๔

เด็กหญิงอภินันท์ แดงอุไร
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๕

เด็กหญิงพรรณทิพย์ จรูญกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แดงอุไร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๗

เด็กหญิงภาณุมาศ นามศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทวีรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๕๙๙

เด็กหญิงสุธิดา พลสมัคร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๐

เด็กชายพิชิตพงษ์ โพธิพิพัฒน์

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๑

เด็กชายศราวุธ พรหมบุญสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๒

เด็กชายพิชัยยุทธ จันทร์เขียว
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๓

เด็กชายกฤษทิพัฒน์ วิจิตรพงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๔

เด็กชายธีรกานต์ วงศ์แก่น
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๕

เด็กชายอนันตชัย พรพิพัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๖

เด็กชายธนกร กิงแสง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๘

เด็กชายจักรพงศ์ หรคุณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๐๙

เด็กหญิงลลิตา ถวิล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๐

เด็กหญิงอรอุมา อุเทน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ นันตวัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๒

เด็กหญิงศรุตยา วาฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงปาริฉัตร แดงสะอาด
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๔

เด็กหญิงสมฤดี ธะนู
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๕

เด็กหญิงสุรางคนางค์ นามบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๖

เด็กหญิงชมนาด อ่อนนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงอรสา กิงแสง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๘

เด็กหญิงเจียรไน มาตดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๑๙

เด็กหญิงวรทยา ผิวเงิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๐

เด็กชายธนาทิพย์ วิถี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๑

เด็กชายนัฐพงษ์ นามพิทักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๒

เด็กชายพรชัย กุมภ์แก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๓

เด็กชายอนุวัติ ชิงพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ แดงสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๕

เด็กชายชานนท์ โพธิปานพันธ์

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๖

เด็กหญิงณัฐฑริกา รักษาศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ แก้ววงษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๘

เด็กชายธวัชชัย วายทุกข์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๒๙

เด็กชายดำรงศักดิ

์

อรุณโน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๐

เด็กชายทักษิณ ทองที

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงจิรวรรณ แสงศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๒

เด็กชายภัทรพล จุงพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๓

เด็กชายวีระพล มายูร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๔

เด็กชายประสิทธิ

์

วงศ์สูง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๕

เด็กหญิงวิภาดา อกนิตย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๖

เด็กหญิงณัฐธิชา ไชยวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา สมหา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๘

เด็กหญิงกันติยา สังข์ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๓๙

เด็กหญิงสพัตรา พิมพ์คัมภีร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๐

เด็กชายสรายุทธ จูงพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๑

เด็กชายชนะชัย มุคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงณัฐธิกา จุดาสิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงนภัสสร ก้าปา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงนฤมล ลือสีสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วกาฬ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๖

เด็กหญิงยุภาวดี แก้วกาฬ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๗

นายพิพัฒน์พงษ์ วงศ์นาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๘

เด็กชายรุ่งสถิต สมานชืน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๔๙

เด็กชายอัตพล ปลุกใจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๐

เด็กหญิงกิติยา แววศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงสุมิตรา อัศดร
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๒

นางสาวจันทร์พิทพย์ แสนคุ้ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๓

นางสาวประวรรัตน์ จันทร์หาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๔

นางสาวอรชา จันทร์หาญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๕

นางสาวระพีพรรณ มีเพียร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๖

นายอภิสิทธิ

์

สมหา
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๗

นายจัรพรรดิ

์

ชนะโชติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๘

นายวิรัตน์ชัย ผิวทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พิณโท
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงปนมณี คงนาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงสุภาพร สมชาติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๒

เด็กหญิงอริณญา แช่มโสภา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๓

เด็กชายปฐวิกร พันธ์วัตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๔

เด็กหญิงพรพิสา ถาวร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๕

เด็กหญิงรุจิรา เทพขาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๖

เด็กหญิงวันวิสา สกุลจาป
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงวรัญญา มณีวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๘

เด็กหญิงศุภกาญจน์ ประทาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีคต

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงสุพรรษา นามคุณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๑

เด็กหญิงอ้อมใจ ก้อนศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงอาภาภัท จันดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นิลัมภะ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ประทาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๕

เด็กหญิงกนกอร ทองไพรวรรณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๖

เด็กหญิงดวงฤทัย สายพฤกษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงนิตติยา ประวิง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ศิริเกษ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๗๙

เด็กหญิงพรนภา กตัญู
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๐

เด็กชายณัฐกร ประทาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๑

เด็กชายธร่าเทพ ธาระการ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๒

เด็กชายพงษ์เพชร ปญญาเฉียบ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๓

เด็กชายภากร ประกอบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ล่าวงศา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๕

เด็กชายสรวศ อนุสนธ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๖

เด็กชายอภินันท์ ศรีทะลับ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ประหยัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๘

เด็กหญิงกาญนา ความสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๘๙

เด็กหญิงกฤษณา ศิริแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๐

เด็กหญิงเจตสุภา ศริพัด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงณริศา ขันติกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๒

เด็กหญิงทิพรัตน์ ประการ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กุลสิงห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงภัทรศยา สายพฤกษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๕

เด็กหญิงรัตยา มาตรชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๖

เด็กหญิงวราทิพย์ โยธา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๗

เด็กหญิงวิระดา ฮาตะวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๘

เด็กหญิงศิริประภา สุราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๖๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา พิพัฒน์กุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงสุทธิดา หมายสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงสุนิษา โชคชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทุงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๓
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

พิพัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๔

เด็กชายกฤษกร กตัญู
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๕

เด็กชายจักรพงศ์ พร้าวหอม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ประทาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๗

เด็กชายชัยอนันต์ สมใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๐๙

เด็กชายธวัชชัย สายเมฆ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๐

เด็กชายพงษ์ไพโรจน์ สดชืน

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๑

เด็กชายภคภูมิ พิพัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๒

เด็กชายโยธิน มงคลการ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๓

เด็กชายวัชรากร คุณธรรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๔

เด็กชายศาสประวิทย์ ดุจดา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๕

เด็กชายอนวัฒน์ ประทาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๖

เด็กชายวุฒิชัย อนุสนธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๘

เด็กชายพงศกร มีธรรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ประหยัด
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๐

เด็กชายณัฐนันท์ เบืองบน

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๑

เด็กชายศาสวัต ประกอบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ณ นคร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๓

เด็กชายสนัน

่

ทองสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๔

เด็กชายพัฒนชัย เจริญขึน

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๕

เด็กหญิงมนต์นภา เชือธรรม

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สายเมฆ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๗

เด็กหญิงศศิประภา กากแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๘

เด็กหญิงมุทิตา อนุสนธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๒๙

เด็กหญิงนันทิตา จูงพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๐

เด็กหญิงธีรดา สีอ้วน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๑

เด็กหญิงหฤทัย ประทาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๒

เด็กชายเสกสรร ประการ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๓

เด็กชายฐติโชติ ประวิง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๔

เด็กชายเดชสิทธิ

์

พรมอักษร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๕

เด็กชายนิติโชติ ลำเภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เชือหลง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นามแสน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๘

เด็กชายรายชอินทร์ บุญเลิศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๓๙

เด็กชายทินกร สำราญสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๐ เด็กหญิงศศิประภาภรณ์

ประกอบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ประทาน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิริวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ตรีวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา พิพัฒน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงศศิธร พาทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๖

เด็กหญิงสุทธิญา อุปมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๗

นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว
๒๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๘

นางสาวสุรีพร ไชยสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๔๙

นางบุญสนอง สุขบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๐

นางอำพร อินดี
๐๘/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๑

นางสมปอง ประทาน
๐๑/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๒

นายชม ประทาน
๑๓/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๓

นายสมเดช วงศ์สูง
๐๙/๐๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๔

นายทองเปลว ประหยัด
๒๙/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๕

นายสายสมร เก๋งแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๖

นางพิสมัย ยอดแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงมริสา แสนจำลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ มีธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๕๙

เด็กชายจักรี เกษมวัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๒ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ โอสถศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงปรัชญา โชคชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๒

เด็กชายเอกพล เชือหงษ์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๓

เด็กชายวันชัย คำพา
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ไหว้ครู
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ นามแสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๖

เด็กชายกฤติพร จิตธรรม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๗

เด็กชายอำพล มีธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๘

เด็กชายณัฐพล แสงสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๖๙

เด็กชายราเชนทร์ จำปาเงิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๐

เด็กชายตระกูล จำปาเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๑

เด็กชายนัฐพล ลัทธิรมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๒

เด็กชายวชิรวิทย์ แสนสร้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ เทพา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๔

เด็กชายวัชรพล สายเมฆ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๕

เด็กชายนันทกร มณีวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงภัทราวดี จูงพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงอภัสรา โคจร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงพรธิดา สดชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงปะริสา สมชาติ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๐

เด็กหญิงอรณิชา นิยมการ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงนำฝน สายโท
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๒

เด็กหญิงอนงค์นุช เทศนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๓

เด็กหญิงจิตินา วงศ์คำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงเดษรา พุ่มจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ประทาน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๖

เด็กหญิงสุธิมา มีทรัพย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๗

เด็กหญิงปฑิตตา จรบุรมย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๘

เด็กชายกิตติภันทร เชือหงส์

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๘๙

เด็กชายเจษฎายุทธ เครือนอก
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๐

เด็กชายณฐพัฒน์ เจริญสุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์หาญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๒

เด็กชายศิวกร มีหิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๓

เด็กชายภูธเนศ มีทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๔

เด็กชายพลชีวิน กุลพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๓ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๕

เด็กชายพินิจ หลักทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มีหิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๗

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญโสภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๘

เด็กหญิงรัชดา โคตะบิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๗๙๙

เด็กชายศราวุฒิ วันโท
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๐

เด็กชายวุฒิชัย ศรีตุ่น
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๑

เด็กชายสามารถ ปลุกใจ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๒

เด็กชายพันศักดิ

์

นาสาธรณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๓

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญสมญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

มณีวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๕

เด็กชายธีระยุทธ สาระมัด
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๖

เด็กชายกิตติเทพ บุญโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๗

เด็กหญิงสายธาร เทศนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๘

เด็กหญิงอารยา สุตรา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๐๙

เด็กหญิงรัตนพร เจริญสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๐

เด็กชายสุวสิทธิ

์

คุณธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ วันโท
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงขวัญภิรมณ์ คุณศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๓

เด็กหญิงณิรชา ล่าวงศา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๔

เด็กชายสุรชัย รุ่งเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๕

เด็กชายนัฐพล มณีวงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๖

เด็กหญิงประภาพร จำปาสา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๗

เด็กหญิงปยธิดา ผาวันดี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๘

เด็กหญิงวรานุช สุรวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๑๙

เด็กหญิงจรัญพร ทรัพย์ศิริ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๐

เด็กหญิงอรอนงค์ คำแสงดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๑

เด็กหญิงวิไลพร งามนัก
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๒

เด็กหญิงภัทรชลิตา โททัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๓

เด็กหญิงภัทราพร จำปาสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๔

เด็กหญิงแปรมฤทัย พิมพ์วงศ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๕

เด็กชายวุฒิกร วงศ์คำเหลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๖

เด็กชายธีระภัทร์ เถาทุมมา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๗

เด็กชายศราวุธ ศรีส่ง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๘

เด็กชายธีระวัฒน์ ทาธิสา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๒๙

เด็กชายสราวุฒิ ศรีจันดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๐

เด็กชายธนโชติ ศรีคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ปมอาสา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๒

เด็กชายวัชรพล วันสูง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๓

เด็กชายเศรษฐ์บุตร วิชัยศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๔

เด็กหญิงบุบผาวรรณ แก้วอนัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๕

เด็กหญิงปภัสรา แก้วมหาวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๖

เด็กหญิงปรียา ดอกแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๗

เด็กหญิงมณฑิตา โคตะสา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๘

เด็กหญิงอินทิรา วงศ์แสนสาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๓๙

เด็กชายธนโชติ รักมณี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๐

เด็กหญิงกชกร ชำนาญสอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๑

เด็กชายอัครชัย ลาคำเสน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๒

เด็กชายพีระภัทร วัฒนวิชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๓

นางสาวกัญญารัตน์ พะนะเคา

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โนนใหญ่  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๔

เด็กชายมงคล โคตรอาสา ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๕

เด็กหญิงมุทิตา สมอาจ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๖

เด็กหญิงมัทนา ภูกะนันท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงปรีญาภรณ์ จันทาพุฒ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๘

เด็กหญิงพิชญา สิงห์เลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บูระพา ๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๐

เด็กหญิงชลิตา วงมัน

่

๑๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๑

เด็กหญิงธีรภรณ์ คำอาจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๒

เด็กชายธีระเดช ศุภกร ๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ แผ่นผา
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๔

เด็กชายวัฒนา เดชาติวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๕

เด็กชายวีรภัทร ทะบุระกรณ์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๖

เด็กชายศิรวิทย์ ทองให้

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๗

เด็กชายสิทธิพันธ์ หนูสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๘

เด็กชายสุธี พวงผกา ๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๕๙

เด็กหญิงเกดนิพา คูณทัน
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๐

เด็กหญิงชยาภรณ์ บุญชัย
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๑

เด็กหญิงปวีณา ลาสิงห์หาญ ๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๒

เด็กหญิงเพลินจิตร์ สินธุประสิทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงรินรดา ทีรวม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๔

เด็กหญิงสุธีพร มีพล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๕

เด็กหญิงสุพัตรา นิลบารันต์
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา นามมะห่อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๗

เด็กหญิงชวิตา ทางาม ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๘

เด็กหญิงกุลนิดา ทางาม
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๖๙

เด็กชายอุธบูลย์ แก้วโวหาร ๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีระวัน
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๑

เด็กชายอมลณัฐ ไตรบุตร
๒๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๒

เด็กชายธีรโชติ โรจนปรีชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)

ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๓

เด็กชายวราวุธ บุษดี
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๔

เด็กหญิงปยะฉัตร แก่นเสาร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๕

เด็กชายนราธิป บุญเลิศ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๖

เด็กชายธวัชชัย สมสวย
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่นทำลา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทางทอง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๗๙

เด็กชายธนโชติ ทองพิละ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๐

เด็กชายมอส ไชยวรรณ
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๑

เด็กชายภาคภูมิ ภูมิคำ
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๒

เด็กหญิงปานตะวัน มณีกรรณ์ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๓

เด็กหญิงวีรวรรณ พรศิริ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๔

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีนา
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๕

เด็กชายปฏิพาน แก้วมณีวรรณะ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๖

เด็กหญิงนฤมล สายบัว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๗

เด็กหญิงจิรัญชญา วุฒวัณณะ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๘

เด็กชายธีร์วรา ถูกธรรม
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๘๙

เด็กหญิงนวรัตน์ โสมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๐

เด็กหญิงธีรนาฏ คำจันทร์
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๑

เด็กชายเมธวิน เทียมทะนงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๒

เด็กหญิงปาลิตา แก่นภูเลิศ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีราชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา ประครองทรัพย์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๕

เด็กหญิงกวิศรา จันทะวงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๖

เด็กชายวรพงษ์ ศรีเมืองทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๗

เด็กหญิงกานต์มณี สีสันต์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา คชพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๘๙๙

เด็กชายวิทวัส ไชยโกษฐ์
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา กุจะพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๑

เด็กหญิงจิดาภา ทะนะกุล
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๒

เด็กชายเกียรติกล้า บุตรสง่า
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๓

เด็กชายขันติภูมิ แก่นมาลี
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๔

เด็กชายจักรพันธ์ ภูมิหมัน

่

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้ววงษา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๖

เด็กหญิงกันติชา บุตรสิงห์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๗

เด็กชายธารภูผา แซ่โซร์
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๘

เด็กหญิงธันยพร ถาวรเสถียร
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๐๙

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีดำ
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๐

เด็กหญิงภัคธีมา ผาปอง
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๑

เด็กชายภาคิน ศรีวรรณ
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๒

เด็กชายสุวรรรภูมิ แสงขันธ์
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๓

เด็กหญิงวนิดา รักษาแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๔

เด็กชายวุฒินันท์ ทองท่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๕

เด็กหญิงธัญญภัทร ภาษิต
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๖

เด็กชายไพฑูรย์ ขันทะวัตร์
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ อบสุข
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ สาระขัน ๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๑๙

เด็กชายธนากร พรหมสิงห์
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๐

เด็กชายภาสกร พรหมสิงห์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๑

เด็กหญิงจิรัชญา จัยสิน
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๒

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญศรี ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๓

เด็กชายพสธร พิมพิศาล
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๔

เด็กหญิงณัฐพร ใจพบ
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๕

เด็กชายชยณัฐ ภักดีธุวานนท์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๖

เด็กชายจิรานุวัฒนกุล
คุณโปก

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๗

เด็กชายนรุตม์ ศรีสารคาม
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๘

เด็กหญิงแพรรัมภา แสนสิทธิ

์

๑๔/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๒๙

เด็กชายศุภากร คำปูน
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๐

เด็กชายพิสิฐ สารักษ์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๑

เด็กชายนพรัตน์ ไชยมัน

่

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๒

เด็กหญิงศศิประภา ต่างทอง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๓

เด็กหญิงญาตาวี เรือนอิน
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๔

เด็กหญิงสาธะนี หาญนุสิงห์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๕

เด็กหญิงสังวะรา หาญนุสิงห์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๖
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

เล็งไธสง
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๗

เด็กหญิงอรนิภา พืนผา

้

๑๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงนันทวัน ผงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๓๙

เด็กชายณัฐกฤษฎ์ มาลัย
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๐

เด็กชายพิสิษฐ์ ชาติเจริญเกียรติ ๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๑

เด็กชายกิตติธัช เจียมพิริยะ
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๒

เด็กชายวิทย์ฒวัฒน์ ไสลรัตน์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๓

เด็กชายรัชพล ขันคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๔

เด็กชายจักรภัทร อาริภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญตา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๖

เด็กหญิงวิจิตรา ต้นสีนนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นระมาศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา กฤตสิน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๔๙

เด็กหญิงปาริฉัตร วราคำ
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๐

เด็กหญิงกชกร พรมสุข
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ เจริญบุญ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๒

เด็กชายกฤษดา จินารัตน์ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๓

เด็กชายธนโชติ ทองสุข
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๔

เด็กชายวรวุฒิ โพธิหนองโคก

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๕

เด็กชายกัญธนัช ปารย์โมกุล
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๖

เด็กหญิงสุรัตสวัตรี เรืองฤทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา ไพรศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๘

เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

ภูรินทร์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๕๙

เด็กหญิงสิริวรรณ อินทร์จันทร์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๐

เด็กชายชาครีย์ หวังมีกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ คำสา ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๒

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ กลมเกลียง

้

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๓

เด็กชายพีรสิชฌ์ สารีแผลง
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๔

เด็กชายภัทรพล ประกอบใส
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๕

เด็กชายกฤษฎา ทุมมากรณ์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ สาระวัน
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๗

เด็กชายนฤเบศร์ ชาประวัง
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๘

เด็กชายไพรัตน์ พันบุบผา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๖๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ พัดทาป ๗/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๐

เด็กชายปกฟา โพธิชัย

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๑

เด็กชายพัชรพล ยินดีรัมย์
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๒

เด็กชายกิติธรรม ไปเวช
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๓

เด็กหญิงพัชริญา ศิริบูรณ์ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๔

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ มีสิทธิ

์

๒๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๕

เด็กหญิงอินทิรา การะบัตร
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๖

เด็กหญิงจุรีพร บุปผาพันธ์
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๗

เด็กหญิงอรวรา เนยชัย
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๘

เด็กหญิงอรจิรา เนยชัย
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๗๙

เด็กหญิงโชติรส แก้ววงษา ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๐

เด็กหญิงธนัชชา อุ้มบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๑

เด็กหญิงกิงมุก

่

แจ่มแจ้ง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๒

เด็กหญิงอภิชญา สมยืน
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๓

เด็กหญิงโฉมเฉลา ธรรมสัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๔

เด็กหญิงรัชญาณี บุญชู
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๕

เด็กชายอิสระ กำปน
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๖

เด็กหญิงปาลิน แก่นสน
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๗

เด็กชายอาณัติ ภูมิสา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๘

เด็กชายธัญนพ ศรีวานิช
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๘๙

เด็กชายจักรพงษ์ โสมกำสด ๖/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๐

เด็กชายธวัชชัย จันทสิงห์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ วงศ์ทะเล ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๒

เด็กชายนวธร ชาตะเคน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๓

เด็กชายสุวัฒน์ ธิสาเวช
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๔

เด็กชายธนภัทร ผังดี
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศ์โกมลเชษฐ์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๖

เด็กหญิงวริศรา ภาษาดี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๗

เด็กหญิงศิริปภาภรณ์ วรรคจันทร์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๘

เด็กหญิงนัฐธิชา สีบุตรา ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๔๙๙๙

เด็กหญิงกัลญาณี กำไลงาม
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณตรง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๑

เด็กหญิงบุษบา มูลสระดู่
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๒

เด็กหญิงธัญสินี อนันทศัพท์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๓

เด็กหญิงรพีพรรณ ไชยกาล
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๔

เด็กชายธนภัทร บำรุงเพชร
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ เลือมใส

่

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๖

เด็กหญิงอริสา ทนทาน
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ไสลรัตน์ ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๘

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ลีลาศ
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๐๙

เด็กหญิงพิชชาพร สุวรรณกูฏ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๐

เด็กชายส่งศักดิ

์

อุ่นมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๑

เด็กชายไชยพันธ์ ชิณวงศ์พรหม
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๒

เด็กชายพรตวิทยา บุญสาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๓

เด็กชายชินกฤต หงษา
๑๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศิริคุณ
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๕

เด็กหญิงกฤษดาภรณ์ อนุกาล
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๖

เด็กชายโชคธัญชัย บุญช่วย ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สายเคน
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๘

เด็กหญิงพลอยสวย เจริญรอย
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๑๙

เด็กชายบุญทวี ยอดวงษา
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๐

เด็กชายณัฐชานนท์ วรรณคำผุย
๑๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๑

เด็กหญิงขวัญข้าว พันธ์ต้น
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๒

เด็กชายบดินทรธร ปุกหุต
๐๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๓

เด็กชายอรรถพงษ์ ปญญานาม
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๔

เด็กชายธวัชชัย บุปผาพันธ์
๐๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๕

เด็กหญิงศศกร โคตดก
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๖

เด็กชายธนาชัย สายมัน

่

๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๗

เด็กหญิงสุธิตา อัติโชติ
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๘

เด็กชายภูรินท์ ตรีประสิทธิกุล
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๒๙

เด็กชายเอกลักษณ์ หลักบุญ
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๐

เด็กหญิงธิภาพรรณ ทองกุล ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๑

เด็กหญิงจุฬามณี อินทศร
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๒

เด็กหญิงวิภาวี เจริญทัศน์
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เงินมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๔

เด็กชายตะวัน สายทิพย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๕

เด็กชายอัครเดช นาราสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๖

เด็กชายปรัชญา บุญชู
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๗

เด็กชายธิติวุฒิ โททำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงปรีญานุช ศรีเนตร
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๓๙

เด็กหญิงวิมลมาศ ครุฑธนสาร
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงอุดมทิพย์ บุรีรักษ์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๑

เด็กหญิงธนาภา เบียนชัย
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๒

เด็กชายธันยาธร ผิวเงินยวง
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ธานี
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๔

เด็กหญิงชนาภา อุ่นใจ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๕

เด็กชายนพรัตน์ นินดาเกษ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๖

เด็กชายธนาธิป ยนพักตร์ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ บุญเนตร
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ตรีว่าอุดม
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๔๙

เด็กชายทักษิณ ภาระวัน
๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๐

เด็กชายปุริม งามกิตติวงศ์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๑

เด็กหญิงปรางลดา โพธิศรีขาม

์

๓๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๒

เด็กหญิงอาทิตยา มิงมูล

่

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๓

เด็กชายธนากร แก้วมาลา
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๕

เด็กชายชัยนรินทร์ ภูกาล ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๖

เด็กหญิงอลิสา บุญนิตย์
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๗

เด็กชายกิตติประภาส บุญถนอม
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๘

เด็กชายชินกฤต พรหมโคตร ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๕๙

เด็กชายณัฐดนัย หาญณรงค์ ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๐

เด็กชายธนชัย หล้าเปง
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๑

เด็กชายธนพนธ์ ทองลาด
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๒

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สีสมบุตร ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๓

เด็กชายปณิธาน แก้วใส
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๔

เด็กชายปยะพงษ์ ธานี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๕

เด็กชายพชรพล สิงห์ขันธ์ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๖

เด็กชายพรเทพ พันศิริพัฒน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๗

เด็กชายยศกร วงศ์มัน

่

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๘

เด็กชายไวภพ พิมพ์สอน
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๖๙

เด็กชายสัมปชัญญ์ มิงขวัญ

่

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๐

เด็กหญิงอธิป อ้วนผิว
๑๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๑

เด็กชายอลังการ พรสุวรรณ
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๒

เด็กชายอัครเดช นวลวิลัย ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๓

เด็กหญิงศัญชนี แก่นคูณ ๖/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๔

เด็กหญิงอรุณี โปริสา
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๕

เด็กชายยงยุทธ รักสกุล ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๖

เด็กหญิงนันทนา คำน้อย
๑๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๗

เด็กชายปราโมทย์ จ่าภา
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๘

เด็กหญิงอุษา ผาสิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๗๙

เด็กหญิงอรอุมา ยืนนาน
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๐

เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ ประวิเศษ
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๑

เด็กหญิงแสงจันทร์ สุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงณัชฌา บุญยงค์
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๓

เด็กหญิงโกลัญญา พลเมือง
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๔

เด็กชายปณณวิชญ์ แผละกระโทก
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๕

เด็กหญิงอัยลดา กองทอง ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๖

เด็กชายชนาธิป สติปญ
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๗

เด็กชายณัฐพงค์ ศรีสารคาม
๓๑/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กงแก้ว
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๘๙

เด็กชายนัฐวุฒิ สมสุวรรณ ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๐

เด็กชายปยะราช บังศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๑

เด็กชายวีระพล แผ่นทำลา ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๒

เด็กชายพสิษฐ์ธิคุณ แพงทรัพย์
๓๐/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๓

เด็กหญิงกรพิน สายคำภา
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมสาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันทะพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา อ่างมัจฉา
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๗

เด็กหญิงบุษกร เจษฎาอริยจิต
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๘

เด็กหญิงพรรณนิภา สมสวย
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๐๙๙

เด็กหญิงฟาสวย พุฒพิมพ์
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๐

เด็กหญิงมิลันตรี กอบกีรติ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๑

เด็กชายชนัสก์นันท์ พวงธรรม
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๒

เด็กหญิงสาวิณี บุญประสาร
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ พิมพ์ศร ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๔

เด็กชายเกรียงไกร คำมุงคุล
๒๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๕

เด็กชายภาณุพงค์ บุญคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยบุญทัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๗

เด็กชายพิรุณ บุญพา
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๘

เด็กชายศิลปชัย ไยสาร ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๐๙

เด็กชายอัครพล ก้อนคำดี
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๐

เด็กหญิงพรนภา สังข์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนสด
๑๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา โสมฉาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๓

เด็กชายวุฒิชัย ศรีภาชน์
๑๔/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๔

เด็กชายพรพรหม วิเศษศิริ
๒๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๕

เด็กชายธนาวุฒิ ชูบุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๖

เด็กชายอัมรินทร์ หนูจีน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๗

เด็กหญิงกมนวรรณ ชาภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๘

เด็กหญิงกลิสรา สายบัว ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๑๙

เด็กหญิงจันทิมา นามวงศ์ลือ
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๐

เด็กหญิงชนิดาภา มงคลการ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา พิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เครือมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๓

นายณัฏฐกิตติ

์

สำรองพันธ์ ๗/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๔

เด็กหญิงจริยา อ่างมัจฉา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๕

เด็กหญิงสิรินทิพย์ จันทวี
๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๖

เด็กหญิงศิภาพร อิทธิจันทร์
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๗

เด็กหญิงนลินญา นาสารี
๑๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๘

เด็กชายเกษมสันต์ พลบุรี
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๒๙

เด็กชายธีรเมธ สำลีกลาง
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๐

เด็กชายหาญพิสิทธิ

์

ปริโยทัย
๑๔/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๑

เด็กชายธวัฒน์ชัย วงศ์ลา
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๒

นายวรเทพ ลีสุดกลิน

้ ่

๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๓

เด็กหญิงเขมิกา อินทะดก
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๕

เด็กหญิงยศวดี บุสพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๖

เด็กชายณัฐชนน โพธิรุกข์
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๗

เด็กชายศุภณัฐ ทองงาม
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ทางาม
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๓๙

เด็กหญิงอัญชลี ทองเนตร
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๐

เด็กหญิงปาริชาติ เชืออินทร์

้

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา บุญอาษา
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา อาลีลาเต๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๓

เด็กชายวสุวัฒน์ จันทร์ทองรัตน์ ๘/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เนตมะณี
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๕

เด็กชายพงศธร โคตรวัน
๒๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๖

เด็กชายพิทวัส กอบกำ ๔/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๗

เด็กชายวิฑูร ขุนทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๘

เด็กหญิงวีร์ณัฐมน ต่างทอง
๑๖/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๔๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ วิเศษวงษา
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เมฆหมอก
๒๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๑

เด็กชายวีระพล สังข์ทอง
๒๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๒

เด็กหญิงศศิภา สันติกุลธานี ๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๓

เด็กชายณัฐพล นาคสะเกษ ๘/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๔

เด็กชายวิทวัส พันธ์ชาติ
๒๓/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ ดาทวี ๑/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๖

เด็กชายอาทิติกร ทองเพ็ง
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๗

เด็กชายอมรเทพ แก้วเสนา ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๘

เด็กชายฉลองชัย สุวรรณะ ๖/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๕๙

เด็กหญิงพนมพร เชิดชู
๒๖/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๐

เด็กชายทวีชัย แสนทวีสุข
๑๓/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๑

เด็กชายธีรพงษ์ ดีสงคราม
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๒

เด็กชายสหรัฐ บุตนัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๓

เด็กหญิงอรยา ปาคำทอง
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๔

เด็กชายธีระเทพ นครศรี
๒๒/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๕

เด็กชายธีรภัทร รวมสา
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นมัน

่

๑/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๗

เด็กชายธีระชัย ภู่ระหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๘

เด็กชายพิสิษฐ์ ทองคู่
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๖๙

เด็กหญิงบุศรินทร์ ทันลา
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๐

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ คำเคน ๑/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๑

เด็กชายภูมินทร์ โคตรสมพงษ์
๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จันทิมา
๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๓

เด็กชายสงกรานต์ ไมตรีพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๔

เด็กหญิงกนกกาญจน์ จารุมี
๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ภาระสูน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองมาลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๗

เด็กหญิงอารียา ไพกะเพศ
๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ พูลเพิม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๗๙

เด็กชายไกรวิชญ์ เลขะสันต์
๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๐

เด็กชายธนโชติ ภาระสูน
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๑

เด็กชายเพชรรัตน์ พูลเพิม

่

๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๒

เด็กหญิงชรันญา แสงงาม
๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๓

เด็กหญิงพรพิมล วงษาเคน
๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดวงมนตรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๕

เด็กหญิงสงกรานต์ ภาระสูน
๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๖

เด็กชายสิทธิชัย เจตนา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ สาวันดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ หอมหวน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๘๙

เด็กชายศตวรรษ สมบัติวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๐

เด็กชายมงคล มาศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ คำมุงคุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๒

เด็กชายศราวุธ คำมุงคุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๓

เด็กชายทรงพล จันทร์โสภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงกรรณิกา ชินปา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๕

เด็กหญิงอัมพร ผัวเงินยวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๖

เด็กหญิงเกษแก้ว ปองวิเศษ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๗

เด็กหญิงวาสนา วงษาสันต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๘

เด็กชายธนาวุฒย์ โทถม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๑๙๙

เด็กชายทัศพร วนาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๐

เด็กหญิงวาสนา ปกนาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๑

เด็กหญิงสุภาพร ไชยโยธา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๒

เด็กชายภายุพัฒน์ วนาพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ สร้อยสนธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา ปริโยทัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา สืบศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๖

เด็กหญิงปลิตา ธามณี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๗

เด็กหญิงพรพรรณ โชติเนตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขันคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๐๙

เด็กหญิงนันธิดา ใจภักดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๐

เด็กหญิงสใบทิพย์ จิตมัน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๑

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๒

เด็กชายกฤษฎา คูณปลูก
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๓

เด็กหญิงจิตรจรรยา พันลีคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สากุลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๕

เด็กหญิงยลดา นิลวันดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๖

เด็กหญิงวิยะดา หล้าสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา แสงสว่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๘

เด็กหญิงอนัดดา ไชยมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงอริศา คูณโปก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๐

เด็กหญิงแพรวา นามสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๑

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ แก้วบัวขาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๒

เด็กหญิงบุญญิสา สีสมบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๓

เด็กหญิงณัฏฐา แก้วบัวขาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๔

นางฉวีรรณ พิเดช
๑๙/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๕

นางรุจิรา สุขผล
๑๐/๐๓/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๖

เด็กชายจักพันธ์ ไชยคง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๗

เด็กหญิงกนกพร มาลีรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๘

เด็กหญิงอรทัย ภูรินโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๒๙

เด็กหญิงบุษกร ไชยสุนทรทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๐

เด็กหญิงกนกพร จันทร์พวง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๑

เด็กหญิงศศิประภา แก้ววงษา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๒

เด็กชายเจษฎา วงษาเลิศ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๓

เด็กชายสมรักษ์ ถูกธรรม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๔

เด็กชายฐิตินันท์ ศรีษะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๕

เด็กชายเอกรินทร์ โทนาอัด
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา แสวงวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๗

เด็กหญิงวรัญญา แก้ววงษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๘

เด็กหญิงอาทิตติญา สอนซิว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๓๙

เด็กชายธนดล กาละบุตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ปองคำกวย
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๑

เด็กหญิงปจนัดดา ธรรมวัติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๒

เด็กหญิงนาตาลี ศรีมงคล
๑๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๓

เด็กชายเจษฎา ภูรินโท
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๔

เด็กชายธันวา ผลชะอุ่ม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๕

เด็กหญิงจรูญวรรณ ดวงโสมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๖

เด็กชายธนพนธ์ นักลำทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๗

เด็กชายธนกร ขุวงษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ก้อนทรัพย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงจรรยาพร โพทวี
๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๐

เด็กชายศิริวัส สายเคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๑

เด็กหญิงอัจฉริญา หลอดแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๒

เด็กหญิงสุภัค สุทธัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๓

เด็กหญิงมัลลิกา ศรีเนตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๔

เด็กหญิงอินทุภา สอนซิว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๕

เด็กชายกิตติทัศน์ ผกาเขียว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๖

เด็กชายวทัญู ยุบลศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๗

เด็กชายราชัน สีมาวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา คตสุพรรณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๕๙

เด็กหญิงมิงกมล

่

จอมหงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๐

เด็กหญิงปาริตา จันทาพุฒ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๑

เด็กหญิงอรอนงค์ จอมหงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๒

เด็กชายฐิติกรณ์ ชนะมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๓

เด็กชายสุรเดชา นิลบารันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๔

เด็กชายพาทิศ บุญห่อ
๑๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๕

เด็กชายเศฏฐวุฒิ ประทุมมา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงปาลิกา หนองหลวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๗

เด็กหญิงรุจิรา จันทร์อินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๘

เด็กหญิงชลลดา คำสงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๖๙

เด็กชายสรชัช พรมจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๐

เด็กชายสุภัทร หนูจิว

๋

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๑

เด็กชายพิสิทธิ

์

คำอำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๒

เด็กชายธัญญกรณ์ พลไชย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สายเบาะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ หัดกันยา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๕

เด็กหญิงปยะพร ปุระมงคล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๖

เด็กหญิงวิภาดา บุระดำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๗

เด็กหญิงศิริพร อนุพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๘

เด็กหญิงศรุตยา มะยม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๗๙

เด็กหญิงปรียาพร อ่อนคำผาง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๐

เด็กหญิงปนธิดา พร้อมวงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๑

เด็กหญิงพิมพ์สุดา อรอรรถ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๒

เด็กหญิงภัทรศยา พรมจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๓

เด็กหญิงราชาวดี ไมตรีพัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๔

เด็กหญิงโสรญา เตมิยานนท์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๕

เด็กหญิงอนุสรา นิลวันดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๖

เด็กหญิงนำฝน แก้วประดับ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๗

เด็กหญิงอัญชนานันท์
ทุมมากรณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๘

เด็กหญิงชลธิชา ภูมิทา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๘๙

เด็กหญิงอัญชลี โสมเกตรินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๐

เด็กหญิงกันติยา ทะวงษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๑

เด็กหญิงธนาภา ศิริบูรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๒

เด็กหญิงสุพัตรา นรมาศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๓

เด็กหญิงปานวาด คนคล่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๔

เด็กหญิงกชกร คำทองสุข
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๕

เด็กหญิงวันดี คำคูณ
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๖

เด็กหญิงเขมลาวัณย์ เชิงทวี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์อ่อนศรี
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๘

เด็กชายสินธนา วระพุฒ
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๒๙๙

เด็กชายวรากร ดำริห์
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วำบัน ๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๑

เด็กหญิงจิระนันท์ บานแย้ม ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๒

เด็กชายอัษฎาพงษ์ อธิลา
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๓

เด็กชายภัทรพงษ์ เรียนหิน
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๔

เด็กหญิงรัชฎา ดาญาณ
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๕

เด็กหญิงฉัตรสุดา ทำคำทอง
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๖

เด็กหญิงเนตรนภา แสงไข่
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๗

เด็กหญิงกัลยา พิลาทอง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๘

เด็กหญิงอรัชพร ดาญาณ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ วันโสภา
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๐

เด็กหญิงสุภาพร บัวสวัสดิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๑

เด็กหญิงนิตยา จำปาสา
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๒

เด็กหญิงนุชนาถ สีลาทิพย์
๓๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรมสิงห์
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๔

เด็กชายธนยศ นาคำรอด

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

ตรีรักษา
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๖

เด็กชายธีระพงศ์ ตรีรักษา
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๗

เด็กชายพนธกร สุวรรณหงษ์
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๘

เด็กชายเสกสรร ปอคำสอน ๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๑๙

เด็กชายณัฐพล หอนอก
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๐

เด็กหญิงสุภัสรา วงจันทร์แดง
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๑

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุราไกร
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๒

เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ ดำริห์
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทีคำวงษ์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๔

เด็กหญิงอินทิรา ถุงคำแก้ว
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๕

เด็กหญิงณัฐชา อบมาเนตร
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา ชินประเสริฐ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๗

เด็กหญิงอินทิรา นนมาลี
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๘

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ แก้วบุญเรือง
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๒๙

เด็กหญิงกุลณัฐ รำเพยพล
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๐

เด็กหญิงจุฬารัตน์ อินเลิศ
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๑

เด็กหญิงภรดก ดีโลนงาม ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๒

เด็กหญิงวิจิตรา แสงชมภู

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๓

เด็กหญิงอนิสรา สุโกพันธ์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๔

เด็กชายภูริพัฒน์ นามปญญา
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สีบัว ๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๖

เด็กชายธีรวัฒน์ คำดีบุตร
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๗

เด็กชายพิพิพัฒนชัย ขาวผ่อง ๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๘

เด็กชายภัทรพล รืนเริง

่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๓๙

เด็กชายชนะพงษ์ วงศ์สุทา
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๐

เด็กชายเอกชัย กุลแก้ว
๓/๑๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๑

เด็กชายธนนันท์ อุทัยกรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๒

เด็กชายธีรวัฒน์ คำเคนบ้ง
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๓

เด็กชายปยะพงษ์ จิตแสวง ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๔

เด็กชายกฤตธน ไชยทอง
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๕

เด็กชายวิชัย นาคำรอด
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๖

เด็กชายวิรภัทร สุตาสุข ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๗

เด็กชายสุภนัย แปงคำภู
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๘

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ประด้บจันทร์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๔๙

เด็กหญิงกนกนิภา แก้วบัวขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๐

เด็กหญิงจีระนันท์ บันลือ
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๑

เด็กหญิงชนาภา พุดด้วงเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๒

เด็กหญิงชโรชา บุราไกร ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๓

เด็กหญิงนุชจิรา คำลือไชย ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๔

เด็กหญิงปภัสรา สุภาการ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๙ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๕

เด็กหญิงพัชญารัตน์ ศรีลาบา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๖

เด็กหญิงพรรณนิดา ผลทวี
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สังข์เงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา แสงสุตตา
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๕๙

เด็กหญิงธมลวรรณ์ สังประกุล ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๐

เด็กหญิงรุจิรา พุดด้วงเงิน
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๑

เด็กหญิงรมิดา ทำคำทอง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๒

เด็กหญิงอักษร คำประสงค์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๓

เด็กชายศราวุฒิ ธิมาชัย
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๔

เด็กชายภาราดร แก้วอนันต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดดา โทคำเวท
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๖

เด็กหญิงอโณทัย โทคำเวท
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๗

เด็กชายกวี จำป
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๘

เด็กชายนิติวัตร พรงาม
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๖๙

เด็กชายพิทวัส นิลชัย
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๐

เด็กชายพงศกร สีลาทิพย์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วบุญเรือง
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ แพงบุดดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๓

เด็กชายอนาวิน นามมา
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๔

เด็กหญิงชลธิชา โทคำเวท
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๕

เด็กหญิงฉัตรมณี วงษ์คำ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๖

เด็กหญิงพัชรพร นพผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๗

เด็กหญิงภทริการณ์ พระอารักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๘

เด็กหญิงยุวดี ธรรมพิชัย ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสุข
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๐

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ รัตนา
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๑

เด็กหญิงสุรางคณา พันแสนแก้ว
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๒

เด็กหญิงอัญชลี ทองคำพงษ์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๓

เด็กหญิงกชกร นันกระโทก
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๔

เด็กหญิงจุฑาวิณี อุปปสสา
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๕

เด็กชายวัชราพงศ์ กุญพรวิวัฒน์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๖

เด็กหญิงเรวดี พันธะสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๗

เด็กหญิงอรปรียา ถินขาม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๘

เด็กหญิงอุดมพร ทีงาม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๘๙

เด็กหญิงบังอร เกษแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๐

เด็กชายวรเวช แซ่เหลียม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กาคำผุย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๒

เด็กหญิงอภัสรา ถินขาม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย ปากกุดหวาย  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๓

เด็กชายสุริยันต์ เพ็งออ่อนเนตร ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๔

เด็กชายแก่นนคร วงศ์แสง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อุดมวงษ์
๑๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ วงธรรม
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๗

เด็กหญิงสุธิตา คำภูรี
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๘

เด็กหญิงดารารัตน์ พันธ์คำ ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๓๙๙

เด็กหญิงมุทิตา อุตรา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๐
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

คำดี
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๑

เด็กหญิงพิมพ์พิมล อุดมวงศ์ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๒

เด็กหญิงกัญญากร ดีโลนงาม ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๓

เด็กชายอรรถพล อุทคำกอง
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๔

เด็กชายภัควัฒน์ ฉันชัย
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๕

เด็กชายฐิติกร อุตรา ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๖

เด็กชายจักรพรรดิ พิมพ์ชาย
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๗

เด็กชายธีรภัทร เติมโพล
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๘

เด็กหญิงปราวีณา วงค์สุทา
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๐๙

เด็กหญิงสุภัทราดา ประดาจิตร ๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๐

เด็กหญิงเมษยา สว่างวงศ์ ๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๑

เด็กหญิงอริสา บรรพชาติ ๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปอมอาสา
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๓
เด็กชายเจษฎาพิพัฒน์

สายน้อย
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๔

นายเรืองศักดิ

์

บุญมา
๒๓/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๕

นางสาววราพร แสงหิม ๔/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๖

นางสาวราตรี กาทอง ๓/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๗

นางสาวอรอุไร อารีย์
๒๖/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๘

นายณัฐพล ทองเหลืองสุก ๘/๘/๒๕๔๒ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๑๙

นายอานุภาพ ทองแก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๐

นางสาวเกวลี ทำคำทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๑

นางสาวทิพวรรณ ศรีจันดี
๒๐/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๒

นางสาวชรินญา อารีย์
๑๐/๘/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๓

นางสาวนำฝน บุญฤทธิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๔

นางสาวสุทธิดา สมคะเน
๒๘/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๕

เด็กชายยศพล บุราเกษ
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๖

เด็กชายธีรพงษ์ กิงบัวทอง

่

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิทักพงค์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๘

เด็กหญิงแก้วตา พรหมราช
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๒๙

เด็กหญิงวิชญาดา สายเหมาะ
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๐

เด็กหญิงรัตนาพร ศรีลาภา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๑

เด็กชายวิษณุ ชัยชนะ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๒

เด็กหญิงมัทนา ฐิตะสาร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๓

เด็กหญิงจันทิมา ดาวบุตร
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๔

เด็กหญิงสุธิดา เชือโชติ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๕

เด็กหญิงวิจิตรา คำแสงดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๖

เด็กหญิงกุลฑีรา ประสาร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๗

เด็กหญิงศศิประภา พันทุ้ย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๘

เด็กหญิงพรพรรณ ทัดเทียม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๓๙

เด็กหญิงรัชนี สายราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๐

เด็กหญิงชลิตา ทึกหลาย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๑

เด็กหญิงอัญมณี ไชยนุประภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ สุภารี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๓

เด็กหญิงศิรดา สันธิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๔

เด็กหญิงสุชาดา สีทาดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๕

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์แดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๖

เด็กหญิงอนุทิดา ชัยนิล
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา มีศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๘

เด็กชายวีรยุทธ อาจยาทา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ ขินาวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๐
เด็กหญิงวรรณภาภรณ์

วงศ์อินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๑

เด็กหญิงอณันญา โสวรรณะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๒

เด็กหญิงกัญญาภัทร หลักหมัน

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๓

เด็กชายสุบรรณ คันทจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๔

เด็กชายการยุทธ ดาราช
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๕

เด็กชายธนโชติ ช้างสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๖

เด็กชายพีระพล โรจน์เรืองศรี

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๗

เด็กชายวชิรวิชญ์ ศิริแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุราเกษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๕๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สิงห์แจ่ม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๐

เด็กชายวุฒิชาญ ดีเสมอ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๑

เด็กชายธนายุทธ วงศ์สุธา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๒

เด็กชายพีรพงษ์ ทองเพรช
๒๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๓

เด็กชายภูริภัทร สีดา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๔

เด็กชายอิศวะ ไชยนุประภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๕

เด็กชายณัฐพัฒน์ เชือเคน

้

๑๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๖

เด็กชายนนธวัช อินทชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๗

เด็กหญิงหทัยกานต์ ถูกจิตร ๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๘

เด็กหญิงวนิดา สมคะเน ๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๖๙

เด็กหญิงพรชนก สิถิระบุตร
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๐

เด็กชายธรรมรักษ์ วังศรีแก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๑

เด็กชายสุทธิพล วิไลเลิศ ๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๒

เด็กชายสุระชัย โทลา
๒๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๓

เด็กชายรชพล บุโพธิ

์

๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ชาชุมพร
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงดี
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๖

เด็กชายพันแสง ทรงพานิชย์
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๗

เด็กหญิงกฤติยาณี ชาชุมพร ๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๘

เด็กชายพงศพัศ ศรีกิมแก้ว ๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๗๙

เด็กชายศิริชัย มีจันทร์ดี
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๐

เด็กชายศิริราช วงค์ใหญ่
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๑

เด็กชายอุบลรัตนเดช ขวัญใจ
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๒

เด็กหญิงนัฐธิชาดา เจริญมาก
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๓

เด็กชายวรพงษ์ บุญเกิง

่

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๔

เด็กหญิงไพลิน นามศิริ
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๕

เด็กหญิงเพียงขวัญ หาวัน
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โจระสา
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๗

เด็กหญิงนันทิชา สิมเจริญ
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ประสาวโท
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๘๙

เด็กหญิงปนมณี ถึระแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๐

เด็กชายสิปปกร แจ้งสวะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๑

นายชาติชาย ไชยรัตน์
๒๑/๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๒

นางเพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์
๒๘/๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๓

เด็กชายคิมณพัฒน์ โพธิสุวรรณ

์

๓๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๔

เด็กชายคุณากร โสภาสินธุ์
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๕

เด็กชายเจษฎา กนกก้า
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีดำ ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๗

เด็กชายชัยณรงค์ แสงงาม ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศรีภักดี
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๔๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ผ่อง ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๐

เด็กชายธนากรณ์ วงษ์ศรีพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๑

เด็กชายนนทนันท์ คงคาพันธ์
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สินจัย ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ ประชาวงค์
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๔

เด็กหญิงปยดา แก้วประดับ
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน เพ็งพงษ์
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๖

เด็กหญิงอุไรพร เซ็นต์มะดัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๗

เด็กหญิงรุจิรา แสงบุตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๘

เด็กหญิงอภิตา บรรทะท้าว
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๐๙

เด็กหญิงสุกัญญา เสน่ห์รัมย์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๐

เด็กหญิงแก้วมณี สมอาจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๑

เด็กชายปริวัฒน์ จันฑาพุฒ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๒

เด็กชายเศกสรรค์ ภูคำเวียง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่เติน

่

๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วังมนตรี
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๕

เด็กชายศราวุธ สานทอง
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๖

เด็กชายอดิศร สมพงษ์
๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๗

เด็กชายทิวานนท์ สานทอง
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๘

เด็กหญิงอิงค์หทัย สวยศรี
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๑๙

เด็กหญิงอาริยา กุนาพืช
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๐

เด็กหญิงขนิษฐา สีสิทธิ

์

๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๑

เด็กหญิงจีรนันท์ กฤษณะกาฬ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๒

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีแสงนันท์
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน พันชาลี
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๔

เด็กหญิงรัตน์ติกาล วงษ์ศรีพรม
๑๘/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๕

เด็กหญิงศิรดา สมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๖

เด็กหญิงสุรางทิพย์ โทถม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๗

เด็กหญิงณัฐณิชา พัฒนพันธ์ ๒/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๘

เด็กชายพิทักษ์ นวลพงษ์
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๒๙

เด็กหญิงปานระวี ปดถามา ๖/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๐

เด็กหญิงชุติมา ทองก้าว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๑

เด็กหญิงปณิตษา นวลพงษ์
๓๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๒

เด็กหญิงเดือน สัทธรรม
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๓

เด็กชายพัฒนพงศ์ ศรีภักดี
๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๔

เด็กชายมิตรภาพ มวลสุข
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๕

เด็กชายศราวุธ ร่วมวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๖

เด็กชายภาคิน สุตันตังใจ

้

๒/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๗

เด็กชายเหมันต์ วรรณะ
๒๘/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๘

เด็กชายอรุณ ศรีภักดี ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๓๙

เด็กชายนพนันท์ บรรทะท้าว

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๐

เด็กชายสุริยา ดำพะธิก
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๑

เด็กชายกิดากร แก้วกัณหา ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๒

เด็กชายก้องกิดาพร จันทร์พวง
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๓

เด็กหญิงวัลระพี ปะถะมา
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๔

เด็กหญิงสุธัญญา มาทวี
๓๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๕

เด็กหญิงรัตติกานต์ โจกรัมย์ ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๖

เด็กหญิงวิภาพร สุทธะสิน
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๗

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ราชชืน

่

๑๙/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๘

เด็กหญิงกัลยา วงศ์สง่า
๑๒/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยปญหา
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๐

เด็กหญิงสุพรรณี สารทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๑

เด็กชายคำแพง ดำพะธิก ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๒

เด็กชายเทวา ผากาเกตุ
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๓

เด็กชายธนากร โทถม
๑๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๔

เด็กชายธีรพงษ์ พันธ์มาลา
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๕

เด็กชายนราธร เสาสิริ
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๖

เด็กชายปพนสรรค์ สารทอง ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๗

เด็กชายปริญญา บุญชัย

๑๕/๑๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๘

เด็กชายภูวดล สุวรรณติ
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๕๙

เด็กชายระธีพัฒน์ คุณศิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๐

เด็กชายวุฒิชัย สาวันดี ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๑

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุญไพโรจน์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๒

นายสันติสุข มวลสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๓

เด็กชายสมพร สีสัน
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๔

เด็กชายกร วงศ์อาษา
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๕

เด็กหญิงเกวลิน บรรทะท้าว ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๖

เด็กหญิงทิพวรรณ จันพวง
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๗

เด็กหญิงธันวา ชำนาญเวช
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๘

เด็กหญิงปยรัตน์ ทะนะพันธ์
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๖๙

เด็กหญิงพรพัชรินทร์ มวลสุข
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๐

เด็กหญิงภัทราวดี คุณาพันธ์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๑

เด็กหญิงมัลลิกา ทองอ้ม
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

ดำพะธิก
๑๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงวรัญญา มุสิกาวัน
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงวาสนา พรมมา
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ นุพันธ์
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๖

เด็กหญิงศิริขวัญ มูลอาจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา อดทน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๘

เด็กหญิงอริศราภรณ์ ทานให้
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ พิมมะสาร ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๐

เด็กชายกฤษฎา กูนาพืช
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๑

เด็กชายชลชัย โพธิชัย

์

๑๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๒

เด็กชายทักษ์ดนัย สิงชาลี ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๓

เด็กชายนฤพร มันคง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงบุตร ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๕

เด็กชายนิธิกร คำประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๖

เด็กชายภูลิพัด อุตมะ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๗

เด็กชายภูผา พิลาทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๘

เด็กชายศักดา คำแหน
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๘๙

เด็กชายสุรชัย ดำพะธิก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๐

เด็กชายอภิชาต สิงชารี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๑

เด็กชายเจษฎาพร บัวงาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๒

เด็กชายไผ่ทอง ด้วงทอง
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๓

เด็กหญิงกนกนภา แซ่โง้ว
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๔

เด็กหญิงกรกนก พรมโยธิน
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๕

เด็กหญิงกัณฐิกา โชคเจริญ
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา จรรยากรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๗

เด็กหญิงชาลิสา ประสานทอง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๘

เด็กหญิงพามณี โสชาดา
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๕๙๙

เด็กหญิงทิวานันท์ คำประเสริฐ
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๐

เด็กหญิงนันทิดา ฝอยทอง
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๑

เด็กหญิงนนท์ธิภา ตามสิวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๒

เด็กหญิงพิยดา ดวงใจ
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๓

เด็กหญิงปยะธิดา เกษสุวรรณ์
๒๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๔

เด็กหญิงสุธาสินี ปะถะมา
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ พันธ์เกษราช ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๖

เด็กหญิงกัณฐมณี กุคำธร
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๗

เด็กหญิงสโรชิณี จังภูเขียว
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ มิงขวัญ

่

๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๐๙

เด็กหญิงกันติชา ศิลา
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๐

เด็กชายอนุสรณ์ ขันทะวัฒน์
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๑

เด็กชายโชคทวี ดำพะธิก

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

สุวรรณะ ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๓

เด็กชายสุรเดช เทพมะที

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

สาครินทร์
๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญล้อม
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๖

เด็กชายภูมิปรีชา คุณสมบัติ ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๗

เด็กชายทวี สุตัญตังใจ

้

๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๘

เด็กชายสุรเดช มลทินอาจ
๒๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๑๙

เด็กชายนนธวัช หาญพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๐

เด็กชายปยวัฒน์ คะเนแน่น
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๑

เด็กชายธงชัย บุญไพโรจน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๒

เด็กชายปรัชษฎาวุธ กุอุทา
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๓

เด็กชายศราวุธ ไชยกาล
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๔

เด็กหญิงศศิธร ทางาม
๑๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๕

เด็กหญิงเพ็ญประภา เกษสุวรรณ์
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๖

เด็กหญิงทวินวิภา กำลังดี ๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๗

เด็กหญิงวิชญาดา สุวรรณะ ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๘

เด็กหญิงอรอนงค์ สุภรัตน์
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๒๙

เด็กหญิงสิริยากรณ์ คุณสมบัติ ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๐

เด็กชายกฤษณะ ลุยกระโทก ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๑

เด็กชายอัฐกร แสงบุตร
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๒

เด็กชายชาติตระการ จรรยากรณ์
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๓

เด็กชายเจษฎากร กุคำใส
๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๔

เด็กชายกรรชัย บุญไพโรจน์ ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๕

เด็กชายพีระพัฒน์ มาลา
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๖

เด็กชายชัยธวัช เถรกุล
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๗

เด็กชายจินณวัฒน์ เลขาขำ
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๘

เด็กชายศตวรรษ บุญมา ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๓๙

เด็กชายเมธี วันทาพงษ์ ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พัฒพันธ์ ๗/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๑

เด็กหญิงธนพร อุทธา
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แสวงวงศ์
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๓

เด็กหญิงพัชนิดา สีเกิด
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๔

เด็กหญิงเนาวรัตน์ นาครักษ์
๑๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๕

เด็กหญิงธนพร สันธิ
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๖

เด็กหญิงกัญทิชา คำภาคต

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๗

เด็กหญิงธัญย์กวี ปะถะมา
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๘

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วแสง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๔๙

เด็กหญิงพัชรี สุตัญตังใจ

้

๒๔/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๐

เด็กหญิงมัทนาวรรณ กุรัตน์
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๑

เด็กชายธวัชชัย บุญไพโรจน์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๒

เด็กชายพงศพัศ สัทธรรม
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๓

เด็กชายชนะชัย บุญลือ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๔

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เทพมะที

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๕

เด็กชายนันทพงศ เจริญจิตร ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๖

เด็กชายเสกสรร ปุยฝาย
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๗

เด็กหญิงฟารินดา วงศ์อินทร์ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๘

เด็กหญิงโสภิตา แสงไสย
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๕๙

เด็กหญิงฐิติมา คำประเสริฐ
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๐

เด็กหญิงสุชัญญา แสงดี
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๑

เด็กหญิงประภาวดี บุญราช ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา ชัยรินทร์ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญจันสี
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๔

เด็กหญิงกมลชนก สารทอง ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๕

เด็กหญิงณัฐวดี ญาณะรมย์ ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๖

เด็กหญิงพรพิมล ไชยพันธ์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๗

เด็กหญิงวรนุช บุญยะเพ็ญ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๘

เด็กชายธีระยุทธ อนุกาล
๑๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๖๙

เด็กชายธนภัทร ต่อสกุล ๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๐

เด็กชายศิวกร พานรอง ๓/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๑

เด็กชายธนากรณ์ สุวรรณะ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๒

เด็กชายชินณุวงศ์ มัศยามาศ ๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๓

เด็กหญิงวาริณี ช่วงโชติ
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๔

เด็กหญิงนันณภัทร ดำพะธิก
๑๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๕

เด็กหญิงนัชชา ดวงรัตน์ ๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๖

เด็กหญิงจันจิรา กุคำใส
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ประทีปทอง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๘

เด็กหญิงเพชราภรณ์ แก้วสิงห์ ๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๗๙

เด็กชายกิตติธัช จันทิมา
๑๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๐

เด็กชายจักรินทร์ บุญทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๑

เด็กชายดนัย มาทวี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๒

เด็กชายธนดล ผูกพัน
๒๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๓

เด็กชายรัฐพล ดงงาม
๒๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๔

เด็กชายเสกสรร อบมาพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสอน ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา ผูกพัน ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๗

เด็กหญิงธนิษฐา ทองคำพิมพ์
๒๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๘

เด็กหญิงจีรภา อินทมาตร
๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวคำวิทยา) โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๘๙

เด็กหญิงอดิภา ทิพรส
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา เกษตรพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ พรมบุตร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา เกษตรพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๑

เด็กชายอภิเชตร์ รักรี
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา เกษตรพัฒนา  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๒

นายนุติ ศรีด้วง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๓

นายปณณวัฒน์ คำคูณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๔

นายอภิสิทธิ

์

แสงลาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๕

นายธวัชชัย พลเสนา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๖

นายวงศกร เมืองซ้าย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๗

นายมังกร ขจรภพ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๘

นายศิริชัย ไชยรบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๖๙๙

นายธนพงษ์ บุ้งทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๐

นางสาวชลธิชา แสนทวีสุข
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๑

นางสาววรัมพร บุญไพโรจน์
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๒

นางสาววาสนา นรมาศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๓

เด็กชายชัยนันท์ สมแก้ว
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๔

เด็กชายพรชัย จันทคัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๕

เด็กชายเจษฏา สีหัน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๖

เด็กชายนวาฆินทร์ อุทัยกรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๗

เด็กหญิงบุญแพง อวนอบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๘

เด็กหญิงสุภาดา มิงมูล

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๐๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน กุลทะโสม
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๐

เด็กหญิงพรรพษา สวัสดิวร
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ แซ่ไหล
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๓

เด็กชายวิศณุ ฤทธิประสาท

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๔

เด็กชายจรัญ มีศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีเมืองทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมบุตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๗

เด็กชายศรันย์ จันอาจ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๘

เด็กชายวิศวกร บุระมาต
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๑๙

เด็กชายชินวัตร พรมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นามกาสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๑

เด็กชายรัตน์ชานนท์ สมอาจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๒

เด็กหญิงนัชชา แปนทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๓

เด็กหญิงชุติมน สวนสโมสร
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๔

เด็กหญิงศุภรดา ธิระปญโญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๕

เด็กหญิงอนงลักษ์ บุระมาต
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๖

เด็กชายศุภชัย ดาบุดดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ ชะนะรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๘

เด็กชายเหนือตะวัน ผิวทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๒๙

เด็กชายภูวดล ภูชาคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๐

เด็กชายธนวัติ พิทัศน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๑

เด็กหญิงสุนิสา สีสมุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๒

เด็กหญิงวาสนา แสงแท้
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๓

เด็กหญิงสิริมา ภะวัง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๔

เด็กหญิงอรัญญา ประทุมแพง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๕

เด็กหญิงจิราพร ก้อนเรณู
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๖

เด็กหญิงฐิติพร ทองอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๗

เด็กหญิงรัชนี อันธิรส
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๘

เด็กหญิงนันฒิญา สุตาวงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๓๙

เด็กหญิงเกศราภรณ์ ขันธนิธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๐ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๐

เด็กชายภัทรพล ลินลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร อำนวยสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๒

เด็กชายสรวิชญ์ นระมาศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๓

เด็กหญิงกุลรัตน์ ทิมพระขันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๔

เด็กหญิงโมรินทร์ จอดพิมาย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๕

เด็กหญิงสุกฤตา อุทุมพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๖

นายประเสริฐศักดิ

์

ไชยกุมาร
๑๑/๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๗

นางสาวจันทร์อำไพ ปวะภูโต
๒๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๘

เด็กหญิงประภาพร จันอักษร
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๔๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ สินนาลัย ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงทิพย์สุดา อวนอบ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๑

เด็กหญิงนัตธิตา ตุคำเวียง
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา พิมมะทะ
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๓

เด็กชายพลศักดิ

์

เวฬุวนารักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๔

เด็กหญิงอภิษฎา บัวจูม
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๕

เด็กหญิงนันท์นภัส สายแก้ว
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๖

เด็กชายวายุ จำปาสด ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๗

เด็กชายรพีพงศ์ ลีลา
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๘

เด็กชายพรหมวิริยะ เฟองฟู
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๕๙

เด็กหญิงณัฐพร จันอักษร
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๐

เด็กหญิงธิดารักษ์ ผุยบัวค้อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๑

เด็กชายอิทธิพล อาภรศรี ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๒

เด็กชายเมธิชัย คะเนแน่น
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๓

เด็กหญิงอรอนงค์ แขตสันเทียะ
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วามะเกตุ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๕

เด็กชายวายุ เจริญเขตร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เบ้ารักษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๗

เด็กชายกิตตินันท์ น้อยวงศ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ นาดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๖๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สำรีวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๐

เด็กหญิงอรนัน สายแวว
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ เอียมโอภาษ

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๒

เด็กชายธราธร พืชหมอ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๓

เด็กหญิงธิระดา สีทองมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๔

เด็กหญิงสุภัสสรา วารีสอาด
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๕

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ แก้วพลอย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๖

เด็กหญิงปริชญา ภูยิติ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา หล้าบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๘

เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๗๙

เด็กชายสุธนิต มาชะสาร
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๐

เด็กหญิงปยนัท บัวแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๑

เด็กหญิงฐิติมา หลักคำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เผ่ามณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๓

เด็กชายประชารักษ์ โตโส
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๔

เด็กชายฐิติธร ทองไทย
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๕

เด็กหญิงปริณดา จันจำปา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิทธิโสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๗

เด็กหญิงอนันทิชา โยชน์จันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๘
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

กมลเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๘๙

เด็กหญิงอนุธิดา บุบผาเผ่า
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๐

เด็กชายภานุเดช พาลีกัณฑ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๑

เด็กชายธนบูรณ์ วาริน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๒

เด็กชายสมหมาย สามทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๓

เด็กชายวรกิจ เบิกบาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๔

เด็กหญิงปุญญารัศมิ

์

มากเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๕

เด็กหญิงอริลญา ขาวเลิศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๖

เด็กชายธนภัทร ชุมพร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๗

เด็กชายปารเมศ เครือวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๘

เด็กชายอรุโณทัย จันทร์โท
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๗๙๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ มูลราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๐

เด็กชายอภิพัฐ วรบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๑

เด็กชายธีรพัฒน์ สมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๒

เด็กชายอัครพนธ์ เกตวัตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๓

เด็กชายพัสกร บุษดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๔

เด็กหญิงปฏิมากร สอนสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๕

เด็กหญิงสุพรรณภา สารี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๖

เด็กหญิงศิริประภา มณีกัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสภาพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๘

เด็กหญิงปทิดา วงศ์ดวน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๐๙

เด็กชายสุภัทร์ เรือนคำ ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๐

เด็กชายนิคม ขำเนตร ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๑

เด็กชายภาราดร สายทอง ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๒

เด็กชายธนกร ปกพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๓

เด็กชายอนรรฆวี โอสถศรี ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๔

เด็กชายปยะชนน์ หอมจันทร์
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๕

เด็กชายปยะณัฐ ปลับศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ปดภัย
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๗

เด็กหญิงอุมากร ดวงแก้ว
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๘

เด็กหญิงนัดทิดา ประดา
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงอนัญพร จิตธรรม
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงนรินทิพย์ ไชยชิต ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๑

เด็กหญิงรติยากร จิตธรรม ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๒

เด็กหญิงจีรนันท์ จิตธรรม
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงอาทิตยา จิตธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๔

เด็กชายวัชระ สีด่อน ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๕

เด็กชายจีรวัฒน์ สายสีดา
๒๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๖

เด็กชายวัฒนพล ทัดศรี
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๗

เด็กชายชัยญา กองสุข
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๘

เด็กชายนิธัชพงษ์ ศิริเทพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๒๙

เด็กชายศราวุธ จันทมาศ
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๐

เด็กชายธีรภัทร บุญขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๑

เด็กหญิงตะติยาภรณ์ กอแก้ว
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๒

เด็กหญิงสุธินันท์ บานแย้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๓

เด็กชายภูวนนท์ ทอดศรี ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๔

เด็กชายต้นนำ ดวงเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๕

เด็กหญิงขวัญตระกูล นาคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๖

เด็กหญิงชนาภา เดชศร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๗

เด็กชายดนุพร คูณสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๘

เด็กชายสัญญา จิตธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๓๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พลาศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๐

เด็กชายฐิติพงษ์ พลกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๑

เด็กชายศุภชัย ทองอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยอดชลูด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๓

เด็กชายเกียรตินันท์ ผลทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๔

เด็กหญิงจิราพร อัศฤกษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๓ / ๖๕๔
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๕

เด็กชายชาญณรงค์ นามพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โพธิคำ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๗

เด็กชายธนาธิป ภิญญะชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๘

เด็กหญิงระวิวรรณ กิงจันทร์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๔๙

เด็กชายสหพัฒน์ พิมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๐

เด็กชายเทพประสิทธิ

์

นามเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๑

เด็กหญิงจิตตะพร วรรณโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๒

เด็กชายธนะวัฒน์ จาระงับ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๓

เด็กชายปรัชญา สุขหอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๔

เด็กชายพลกฤษ บุญรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๕

เด็กชายพีรวัส ศรีสมบูรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๖

เด็กหญิงวนัดดา มันวงศ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๗

เด็กชายวรภัทร พินธุโท
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๘

เด็กชายศิวตา สิงหเสนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๕๙

เด็กหญิงคุณัชญา จงเจือกลาง
๒๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๐

เด็กหญิงปาหนัน บุญรักษ์
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๑

เด็กชายปาริวิทย์ สุริบุตร
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๒

เด็กชายเอกนัฐ เสาะหายัง
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๓

เด็กชายเดชากร สมเภา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๔

เด็กชายรุ่งอรุณ พืชหมอ
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๕

เด็กหญิงปณิตา พินธุโท
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๖

เด็กหญิงวิจิตรา รวมวงค์
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๗

เด็กหญิงกรวรา คำนิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ คืนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๖๙

เด็กหญิงปนัดดา ทองพิเศษ
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ระบายศรี
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๑

เด็กหญิงอรปรียา วามะเกตุ
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๒

เด็กหญิงธนัชชา กุศลส่ง ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๓

เด็กชายธีระ สุพรรณ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๔

เด็กชายวีรพงษ์ ช่วยมิตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๕

เด็กชายศิริชัย นิยม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๖

เด็กชายมารุต ท้าวมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๗

เด็กชายพรชัย บุญเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๘

เด็กชายพัชรฏะ พิมพกรรณ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๗๙

เด็กชายวันเฉลิม วันชูเพลิด
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๐

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์จอม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๑

เด็กชายนพรัตน์ ภาผล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๒

เด็กชายนาวิน เจริญถิน

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๓

เด็กชายณัฐกรณ์ จันทร์สอน
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก่นมี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงแสง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๖

เด็กหญิงสาลิกา พรมวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๗

เด็กหญิงอรประภา อาร้อน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๘

เด็กชายรัตนศักดิ

์

บำรุงวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๘๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ กอคูณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๐

เด็กชายกฤษดา ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ซึงพรม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๒

เด็กชายญาณพัฒน์ แสนโกฏิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๓

เด็กชายดนตรี สุทธิปะภา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๔

เด็กชายอชิรวิทย์ นามวงษา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๕

เด็กหญิงกาญจนา แก้วกัญญา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๖

เด็กหญิงจิราพร เพิมพันธ์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๗

เด็กหญิงปฐมาวดี งวงช้าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๘

เด็กหญิงชลธิกาณต์ มันราช

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๘๙๙

เด็กชายปวฤทธิ

์

นามศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๐

เด็กชายญาณวิทย์ พันตรา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๑

เด็กหญิงพญาวัน เจษฎาวณิชย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๒

เด็กหญิงวาเศรษฐี ขันธะวุธ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๓

เด็กหญิงลัชชา ชมภูโคตร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๔

เด็กหญิงชลดา พันตรา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๕

เด็กชายภูชิตณรงค์ เนตรคำยวง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๖

เด็กชายชัยภัทร ทับแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๗

เด็กหญิงพัชรพร ถาวร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๘

เด็กหญิงจิรัญยา สอนแสง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงกณิตา สีลาลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ อัศพิมพ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๑

เด็กหญิงอัญทิกา ประดับศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๒

เด็กหญิงเอวิตรา พินากัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ประเชิญสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงกนกนิภา พรมศรีใหม่
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  
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อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๕

เด็กชายอานนท์ คงมาก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๖

เด็กหญิงณิชา เจษฎาวณิชย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๗

เด็กหญิงศิรินยา ทวีชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๘

เด็กหญิงสุภาพร บัวแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๑๙

เด็กหญิงสรินธิญา ชอบเสียง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงบัวชมพู พิมพ์โพธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๑

เด็กหญิงวิชุดา อุดมพืช
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๒

เด็กหญิงยุวดี งวงช้าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๓

เด็กชายนคราวุธ วงษ์พันเขต

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๔

เด็กหญิงปจีรนันท์ เหล่าโนนเข
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๕

เด็กหญิงฐิตาพร หมืนจิต

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๖

เด็กหญิงสราวดี ทัดศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๗

เด็กหญิงวิชญาพร อุปราวัลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๘

เด็กชายธวัชชัย เย็นสนาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๒๙

เด็กชายกฤตย์ ศรียางนอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๐

เด็กชายธนกร รืนจิตต์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๑

เด็กชายธนกฤต รืนจิตต์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงบุญรอด คูณลาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๓

เด็กหญิงปาริฉัตร สอนวัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ หาระสาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๕

เด็กหญิงวันสุข มูลศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๖

เด็กชายวินัย เสมอศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๗

เด็กชายสรวิชญ์ จำศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๘

เด็กหญิงสิรินทิพ คำคูณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๓๙

เด็กชายกิตติพศ เกตุวัตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๐

เด็กหญิงปยะมาศ ใจแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๑

เด็กชายพงศกร ไชยโย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๒

เด็กชายพชรพล เจริญลอย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๓

เด็กชายพิชาภพ ประดับศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๔

เด็กชายสิทธิชัย สารีมุงคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๕

เด็กหญิงจันทร์จิราพร
อุ่นคำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๗

เด็กชายพันกร สุวรรณภาพ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๘

เด็กหญิงสุพิชญา ท้าวมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๔๙

เด็กชายไชยวัฒน์ ผาจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๐

เด็กหญิงขวัญฤดี แก้ววงษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๑

เด็กหญิงจิระนันท์ บุญมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุ่นคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๔

เด็กหญิงมริษา พิมพ์สระ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๕

เด็กหญิงวรรณ์วิภา อานนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๖

เด็กหญิงวรรณ์วิสา อานนท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๗

เด็กชายฐิติกรณ์ สุวรรณภาพ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้ววงษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๕๙

เด็กชายธีรเดช พุฒหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๐

เด็กชายณรงกรณ์ บุญยงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๑

เด็กชายธนาเทพ ทองชาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๒

เด็กชายณัฐชนน ชำนาญเวช
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๓

เด็กชายธนากร แดนกางแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๔

เด็กหญิงธิติมา ศุภษร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๕

เด็กชายภาณุทัต บุญยงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๖

เด็กหญิงมนทิกา แสนศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๗

เด็กชายวีรภาพ พันธ์ผูก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียมเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๖๙

เด็กชายสัณฐิติกร ท้าวมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๐

เด็กหญิงสาวิตรี เนืออ่อน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๑

เด็กหญิงสุชานาถ พลมัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๒

เด็กชายเพชรกล้า ประกอบแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สะอิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์วันศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ผิวงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรเชียงบรร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๗

เด็กหญิงตรีรัตน์ สาตรจีนพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๘

เด็กชายพิทักพล เกษียร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา อุปคุปต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๐

เด็กหญิงสุจิตรา เนืออ่อน

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๑

เด็กชายเจษฎา ศรีชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๒

เด็กชายเพทาย บุญยงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๓

เด็กชายประมวล รินทาง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๔

เด็กชายอนันติต์ สำลีอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สมสนุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๕

เด็กหญิงภัทลี คำสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๖

เด็กหญิงกัญญ์วรา แสนศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๗

เด็กหญิงชฎาพร ยังยืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๘

เด็กหญิงเอืออาทร

้

ศุภะษร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๘๙

เด็กชายกัญญา ยังยืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๐

เด็กชายเดชาธร ภาพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๑

เด็กชายพีรพล พลมาก
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๒

เด็กชายพีรพันธ์ แก้วเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ อุ่นคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๕

เด็กชายอนวัช วิชาชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๖

เด็กชายวายุ คำหลอม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๗

เด็กหญิงลลิตา ผาจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๘

เด็กหญิงภัทรธิดา พรมสำลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๕๙๙๙

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๐

เด็กหญิงสมพร สาระธรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๑

เด็กหญิงสุพัฒตา ก้อนศิลา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก้องเสียง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ พันอนุ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๔

เด็กหญิงนิชานันท์ รีรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๕

เด็กหญิงฐิติมา ชมทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๖

เด็กหญิงสุวัสสา แหวนสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์นาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๘

เด็กหญิงตวงพร อุดมเลิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๐๙

เด็กชายจักรภัทร ปองภัย
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๐

เด็กหญิงนำฝน ทองพิมพ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๑

เด็กหญิงณัฐกมล สุโคตร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๒

เด็กหญิงพกาวรรณ โคตุราช
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๓

เด็กหญิงสุนิสา ศิริคาม
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๔

เด็กหญิงนฤมล ทองเหลือง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๕

เด็กชายรพีภัทร โสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๖

เด็กชายณรงค์พล พาเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๗

เด็กชายธนกฤต ชาคะนิเวช
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๘

เด็กหญิงสุนิสา เพชรสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงวันวิสา ดวงจินดา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๐

เด็กหญิงชลิตา ดวงศรี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดาพร ลุนสะแกวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๒

เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เหล่ามา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๓

เด็กชายพิตตินันท์ วาโย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๔

เด็กหญิงจิราภา ทองเหลือง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๕

เด็กหญิงปุษยา พันธ์วิชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๖

เด็กชายวรวุฒิ พันธ์วิชัย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๗

เด็กชายเจนณรงณ์ แหวนวงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๘

เด็กชายสราวุฒิ ดวงศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๒๙

เด็กชายนัฐนนต์ วารินทร์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๐

เด็กหญิงนภัชชา คูณสุข
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๑

เด็กหญิงปยพร กองลี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๒

เด็กหญิงภัทรีญา วารินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๓

เด็กหญิงกฤตชญา ไครศรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๔

เด็กชายพงศกร ศรีสุข
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๕

เด็กชายก้องอังกูร แสนทวีสุข
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๖

เด็กชายปริญญา วารินทร์
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๗

เด็กหญิงอัมพิกา ชาแท่น
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๘

เด็กหญิงวิยะดา ถินขาม

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เอือไทสง

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๐

เด็กหญิงพัชดาพร ประดา
๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๑

เด็กชายตะวัน ขันธิวัตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ชารี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๓

เด็กหญิงปนัดดา เกษมสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ สุริกรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๕

เด็กหญิงผ่องใส หอมนาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๖

เด็กหญิงพรทิพา อัฒจักร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ วรรณดร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน อวยพร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๔๙

เด็กหญิงละริน โยเฮือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๐

เด็กชายวีรพล เชาว์เชิงกล้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๒

เด็กชายสิรธีร์ รัตนอุบล
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๓

เด็กหญิงสุจิรา เรืองพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงสุนิสา แก้วไชยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๙ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๕

เด็กชายสุรชัย ชมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๖

เด็กหญิงอนงค์เลขา จันทะดวง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๗

เด็กหญิงอริษา ขันธิวัตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงอ้อมใจ สำลีอ่อน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๕๙

เด็กหญิงเกตุมณี บุญเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๐

เด็กชายเตชธรรม คำสุนี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา ศิริวาลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๒

เด็กชายจักรรินทร์ พาเรือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๓

เด็กชายจันทรัสม์ วันทนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๔

เด็กชายชรัญู จันดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ ชะโนรับ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีบุระ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๗

เด็กหญิงนภัสษร เทียมทัศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๘

เด็กหญิงปนัดดา มงคลนิมิตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๖๙

เด็กหญิงพรปวีณ์ ชืนชม

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๐

เด็กหญิงพรรวษา พรมจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๒

เด็กหญิงพิมพ์พร เทพศรีทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๓

เด็กชายภานุพงศ์ ภูลายยาว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๔

เด็กหญิงวนัดดา ทองโบราณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๕

เด็กชายวรชิต กำเนิดสิงห์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๖

เด็กชายศักดิดา

์

ค้าสนิท
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๗

เด็กชายสนัน

่

โสดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๘

เด็กหญิงสิลิลทิพย์ อบรมจิต
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๗๙

เด็กหญิงสุภาพร อุระวงค์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี อาสาสู้
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สืบสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๒

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วไชยา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๓

เด็กหญิงอรทัย ยางแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๔

เด็กหญิงอรอินธุ์ โทรพัฒน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๕

เด็กชายอัมรินทร์ สีธรรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๖

เด็กชายอานนท์ กุลบุญญา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๗

เด็กชายเจษฏา พิมพกรรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ศรีคำวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๘๙

เด็กหญิงกนกวรรณ หลักเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๐

เด็กหญิงกมลชนก วามะเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๑

เด็กหญิงจิราพร คำหาญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๒

เด็กหญิงช่อผกา แสนทวีสุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๓

เด็กหญิงนาสิญา ศรีบุระ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๔

เด็กหญิงปวีณา บุญธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๕

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ นามเวช
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๖

เด็กหญิงมลทกานต์ ชืนบาน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ชาวตระการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ ขาวฟอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๐๙๙

เด็กหญิงรัชณีกร บุญเหลา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๐

เด็กหญิงวรรณภา นามเวช
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๑

เด็กหญิงวรัญญา เวชสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๒

เด็กชายวัฒนา ศรีอ่อนตา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๓

เด็กชายวิระพงษ์ บุญเหลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๔

เด็กหญิงสายชล บุรวัด
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ หลักเพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๖

เด็กชายกวิน พิมพกรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๗

เด็กหญิงจิราภา เพ็ญพักตร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๘

เด็กหญิงจีราพร สุขใจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๐๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ สมทรัพย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๐

เด็กชายธนดล โขมะพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๑

เด็กชายธวัชชัย สุขใจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๒

เด็กหญิงนฤมล สีดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๓

เด็กหญิงปณิตา ทองงาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๔

เด็กหญิงประนอม บัวเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๕

เด็กหญิงพนัดดา ดวงงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๖

เด็กหญิงพิมลรัตน์ ท่อนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๗

เด็กชายพิสิทธิชัย

์

ประสมศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๘

เด็กชายภากร สมบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ รักมัน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๐

เด็กชายรัฐกิตติ

์

เนียมไทยสงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๑

เด็กหญิงศิวพร พิมพกรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๒

เด็กชายสรยุทธ ก้านทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๓

เด็กชายสรวิช ดวงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๔

เด็กหญิงอนัญญา มงคลเลิศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๕

เด็กหญิงอรกมล นามเวช
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา โขมะจิตร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๗

เด็กหญิงเกวลี ไชยลาโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๘

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ลอยถาดทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๒๙

เด็กชายเดชา พันธ์เพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๐

เด็กชายเสกสรร ส่องแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดวงงาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๒

เด็กหญิงกัลญาภรณ์ ลำสัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๓

เด็กชายพีรพล ค่ายเพชร
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงสุพัตรา สิงหธรรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๕

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พันธวงษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๖

เด็กหญิงกัลญากร เวียงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๗

เด็กชายธิชา สาริวัล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๘

เด็กชายบางแก้ว สุโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๓๙

เด็กชายปนพงศ์ มันจิตร

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๐

เด็กหญิงพัชรา สู่บุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๑

เด็กหญิงสรินยา ดวงงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๒

เด็กชายกิตติชัย สารีวัล
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

ลาโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๔

เด็กหญิงศิริประภา น้อยแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๕

เด็กชายศุภกร ขาวฟอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๖

เด็กชายต้นตระการ แอบสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๗

เด็กชายพงษ์นริดร์ จิตมาตย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๘

เด็กชายโกติกาน จินารัตน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ สอนอาจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๐

เด็กหญิงธนัญญา มัคสังข์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๑

เด็กชายธีรพัฒน์ โพธิชัย

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๒

เด็กชายธีรภัทร ศรีบุระ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๓

เด็กหญิงพิชญาพร คำสุดแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๔

เด็กหญิงสุวิตรา พิมพกรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๕

เด็กหญิงจุรีย์ภรณ์ สุดสวย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๖

เด็กหญิงสุกัญญา ภูแข่งหมอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๗

เด็กชายจตุลานนท์ สว่างแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๘

เด็กหญิงพัชริดา สมทรัพย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๕๙

เด็กหญิงวรรธนภร สว่างแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๐

เด็กชายสันธพงษ์ นามเวช
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี บำรุงศิลป
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๒

เด็กหญิงจนิสตา บุญส่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงชญานินทร์ บุญส่ง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๔

นายชาญยุทธ แสงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๕

เด็กชายณรงค์ปกรณ์ โลเกตุ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๖

เด็กหญิงณัฐนรี ปองคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๗

เด็กชายธนากร พิมพ์ทรัพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๘

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ นาหมืน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๖๙

เด็กชายบุญทวี แสนทวีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๐
เด็กชายประกายเพชร

คำพูล
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๑

เด็กชายปรัชญากร ศิริเทพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๓

เด็กชายวุฒิไกร เดชอุดม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๔

เด็กชายสรัณย์ภัทร จิตธรรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๕

เด็กชายสุรเกียรติ สุขศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๖

เด็กหญิงอรุโณชา หอมนาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๗

เด็กหญิงกชกร ทิมาลัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ ยศสมบัติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๗๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงจันทราภรณ์ พันธ์ทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๑

เด็กหญิงชไมภรณ์ สุขศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แว่นระเว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงดรุณี นาหมืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๔

เด็กชายธีรภัทร นาหมืน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงนลิตรา ยศสมบัติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๖

เด็กหญิงนำฝน คำสุดแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๗

เด็กชายพีรากร บุญส่ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ เกือกูล

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงวรพิชชา ปองคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๐

เด็กชายเชษฐา ศาลางาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๑

เด็กหญิงเบญจภา ศรีวิชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๒

เด็กชายแชคคารี

่

บิงแฮมนีล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๓

เด็กหญิงจิราวรรณ หมูนคูณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๔

เด็กหญิงนิฐิวดี ปนยะศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๕

เด็กชายจิรสุวัณ ปญญาสาร
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๖

เด็กชายณภัทร แสนอุบล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๗

เด็กชายดีเสมอ งัดกระโทก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๘

เด็กหญิงถิชารัตน์ จันทะเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๑๙๙

เด็กชายธนชัย ใจดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๐

เด็กชายธนชาติ ใจดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๑

เด็กชายธนภัทร สอนชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ อดุลพงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๓

เด็กชายธนากร วงษ์ละคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๔

เด็กชายธรรมบุตร นัดทะยาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๕

เด็กหญิงนฤมล ชิดอุทัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๖

เด็กหญิงนัฐนัน นนท์เข็มพรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๗

เด็กชายนันทวุฒิ พิมพ์วงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๘

เด็กหญิงปาลิตา ไชยสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๐๙

เด็กชายพชรพล วามะชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๐

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย กะมะณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ หลุมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ เบ้าเงิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๓

เด็กหญิงรัชดาพร หอมจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๔

เด็กชายวรพา สายงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๕

เด็กชายวริศ พินธุโท
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๖

เด็กชายวัชรา หอมนวล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๗

เด็กชายศาตพร งามเงิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงใบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๑๙

เด็กชายอนุชา หอมนวล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๐

เด็กชายกวีระพัฒน์ แสงใบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๑

เด็กชายธนากร ศิลาเลิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๒

เด็กหญิงอลิษา ไชยสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา ร่มโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๔

เด็กหญิงชฎาพร สุนนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๕

เด็กหญิงทิพย์วรุฬ ชิงจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

สังขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๗

เด็กชายนิวัตร์ บุญเหลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๘

เด็กชายรัตนพล วงศ์ละคร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๒๙

เด็กชายสินชัย เทียมทัศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๐

เด็กชายณัฐภูมิ ภาชู

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๑

เด็กหญิงปาณิศา บุญชิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๒

เด็กชายศิรวพล ขันธิวัตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๓

เด็กหญิงสโรชา แสงใบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๔

เด็กชายอภิชาติ โพธิราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๕

เด็กหญิงอลิยา โสดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๖

เด็กชายภัทรเดช แสงใบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๗

เด็กชายภูวดล จันทร์จริง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โยธา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๓๙

เด็กชายทองจันทร์ บัณฑิตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๐

เด็กชายธีรวัฒน์ บุบผารักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๑

เด็กหญิงนัยณา ไชยจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๒

เด็กชายสรยุทธ มอบหมาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ ลำเพ็ญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๔

เด็กชายกิตติชัย ชุมใหญ่
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๕

เด็กหญิงจันทรา แสงเนตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๖

เด็กหญิงจิรนันท์ คงทน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๗

เด็กหญิงจีรวรรณ รักพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริมาตร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๔๙

เด็กชายดุรงฤทธิ

์

ฤกษ์ดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ โรมราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๑

เด็กชายสินชัย รักพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมนึก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๓

นายเจษฏา คงทน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เชือชิต

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๕

เด็กชายวายุ ศิริเทพ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๖
เด็กหญิงกัณญาลักษณ์

ประทุมภักดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๗

เด็กหญิงจินนภา นาปง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๘

เด็กชายธวัชชัย พิลานนท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๕๙

นายธวัชชัย สว่างแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๐

เด็กชายธีรเทพ ชินโซ
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๑

เด็กชายภานุพงษ์ คงทน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๒

เด็กหญิงมะริสลา ขันสิงห์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๓

เด็กชายวีรชัย คงทน
๑๔/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๔

เด็กหญิงศุภิสรา นนทะเวช
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๕

เด็กชายสมภาร ร่มโพธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๖

เด็กหญิงสุดารัตณ์ จันทร์ใส
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๗

นายเสฎฐวุฒิ จันทร์คำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๘

นางสาวกัญญารัตน์ บุญยงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๖๙

เด็กชายพีรยุทธิ สิมสีดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๐

นายสิทธิชัย ท้าวภุชฌงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๑

เด็กหญิงเจนจิรา วิบูลย์อรรถ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๒

นายชัชพงศ์ กิงสุข

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๓

นายวิจักษณ์พงศ์ ภู่เสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๔

นายศุภชัย ทะยะราช
๑๙/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๕

นางสาวสุดารัตน์ เอกบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๖

นายเนติพงษ์ บุญศักดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๑
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๗

นางสาวชลลดา เหลาโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๘

เด็กชายกวิน สายทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๗๙

เด็กชายกิตติชัย คำหงษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๐

เด็กหญิงจามจุรี แพงสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๑

เด็กชายทวีสุข จันทร์สุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๒

เด็กชายธนากร ช่วยสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๓

เด็กหญิงธนาพร อ่อนลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๔

เด็กหญิงรัชนี สาธุพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๕

เด็กหญิงวนิดตญา พิมพ์ทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๖

เด็กหญิงวรรดี นากปด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๗

เด็กชายวัฒนา ช่วยสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์ละคร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๘๙

เด็กหญิงสุพรรษา มาเฉลิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๐

เด็กหญิงสุมาลี กำทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๑

เด็กหญิงอรัญญา ช่วยสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๒

เด็กชายเจษฎา กันยาประสิทธิ

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๓

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ศรีจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๔

เด็กหญิงปานทิพย์ จันทร์สุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๕

เด็กหญิงอนันตญา จันทร์สุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๖

เด็กหญิงอนุตา วงษ์ละคร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมศรี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๘

เด็กชายอัศนี ศรีลาเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๒๙๙

เด็กชายสิทธิพร วงษ์ละคร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๐

เด็กชายสุวิทย์ ช่วยสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๑

เด็กชายอพิสิทธิ

์

จันทร์สุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๒

เด็กชายอภิลักณ์ สาธุพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๓

เด็กหญิงกิตติกา ระเมิด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๔

เด็กหญิงจิรชยา หัสคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๕

เด็กชายจิระภัทร คำคูณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๖

เด็กหญิงชลธิชา แสงเขต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๗

เด็กหญิงชลิลทิพย์ คำสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๘

เด็กชายทวี อันถา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๐๙

เด็กหญิงทิพย์ พันธุ์ศักดิกุลชัย

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๐

เด็กชายธนากร เพ็ญพักตร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๑

เด็กชายธวัชชัย บุตลาด
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๒

เด็กหญิงธิดาพร สุภาวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๓

เด็กชายธีรกร สุกใส
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๔

เด็กชายนพรัตน์ แสงเนตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๕

เด็กหญิงนภาพร คำสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๖

เด็กชายนรเศรษฐ์ โทจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๗

เด็กหญิงนิตยา สีลาลัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๘

เด็กหญิงปุญนิศา คงทน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๑๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายยาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๐

เด็กชายภัทรพล พุดจีบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๑

เด็กชายภาคิน กันยาพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๒

เด็กชายมานะชัย ยุทธรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๓

เด็กชายวรรณลภย์ พิจารณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๔

เด็กหญิงสิดาพร ศรีซ้อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๕

เด็กชายสิทธานนท์ อรรคบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์จริง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทร์ราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๘

เด็กหญิงสุภิญญา มานุจำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๒๙

เด็กชายองอาจ แสงไสว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๐

เด็กหญิงอนันตญา รักเชือสาย

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๑

เด็กหญิงอนุตรีย์ อุปภัมภ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๒

เด็กชายอภิวิชญ์ ด้วงเกิด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๓

เด็กชายอัครพนธ์ คำสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๔

เด็กหญิงอาภรณ์ศิริ รวมวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๕

เด็กชายเกริกกรรชัย มันธรรม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๖

เด็กชายเจษฏากร โม๊ะศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๗

เด็กชายชัยวุฒิ พุฒช้อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๘

เด็กหญิงจินตนา โคตรเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ นาลุ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๐

เด็กชายธนศักดิ

์

คงทน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๑

เด็กหญิงธิติมา สีหาเวช
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๒

เด็กชายธีระพงศ์ คูณคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๓

เด็กชายนรินทร์ ไชยสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน คงทน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๕

เด็กชายวายุ บัณฑิตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๖

เด็กหญิงวิสุดา แสงใบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๗

เด็กชายศรายุทธ กลางเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๘

เด็กชายสดใส แสงใบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๔๙

เด็กชายสิทธิโชค มังกรงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๐

เด็กชายกฤษดากร คำสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๑

เด็กชายบรรดลศิลป แถมวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์คุ้มวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๓

เด็กชายธีรดนย์ คำโคกกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา สีปด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๕

เด็กชายอภิชาติ ลอยฟา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๖

เด็กชายอลงกรณ์ คุณธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๗

เด็กชายพลพล แสงชมภู
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๘

เด็กหญิงกัญธิยากรณ์ บุคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๕๙

เด็กหญิงวรรณิษา ผากำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๐

เด็กหญิงปริยากร บุญประชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๑

เด็กชายสุพิชฌาย์ จันทะสาต
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงจิราภร สีปด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๓

เด็กหญิงดารนัย รัตนมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๔

เด็กชายธีรภัทร อินทบุดดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๕

เด็กชายวานุพงษ์ สาธุพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๖

เด็กชายอัมรินทร์ ภูงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๗

เด็กชายแสงศักดิ

์

สนโสม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรากฎ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๖๙

เด็กหญิงมูลทิพย์ สีปด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๐

เด็กชายศุภเกียรติ จำปาดอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๑

เด็กชายบัญญัติ พุทธบุรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๒

เด็กหญิงวรารัตน์ ทัดศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๓

เด็กชายสบดี ล้านศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๔

เด็กชายสราวุฒิ ภูงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๕

เด็กชายปริชญา สาธุพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๖

เด็กชายวทัญู แสงชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๗

เด็กชายกิตติมา ศิริเทพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๘

เด็กหญิงชัญญานุช ศรีมุล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๗๙

เด็กชายธนากร คำมูลบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๐

เด็กชายพลวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๑

เด็กชายรพีภัทร ภิลาคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

สีคำมา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๓

เด็กหญิงสมฤดี บัวผัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เชียงสาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๕

เด็กหญิงอรศิริ แสงสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๖

เด็กหญิงเจนนิสา เตมิยะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๗

เด็กชายวัชราพล โกศล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๘

เด็กชายวัฒนา สิงห์สา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๘๙

เด็กชายวีระพล จันทมาตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๐

เด็กชายธนวันต์ คุณธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๑

เด็กหญิงปุณธิดา แพงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๒

เด็กหญิงวรัญญา ดวงแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๓

เด็กหญิงวรัญญา โลหะกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๔

เด็กหญิงเกษรา ทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๕

เด็กหญิงกัญทิมา สาธุพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ เอือเฟอ

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๗

เด็กชายนภนต์ สาธุพันธ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๘

เด็กหญิงปยวรรณ นามชารี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๓๙๙

เด็กหญิงพลอยไพริน ดวงแสง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๐

เด็กหญิงวริศรา ชูเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๑

เด็กหญิงศราศินี อุ่นศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๒

เด็กหญิงศิราศิณี มงคุณพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๓

เด็กหญิงอาทิติยา ดวงแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยุบลศิริ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๕

เด็กชายไพบูลย์ เสนคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีหานาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แพงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๘

เด็กหญิงนิตยา สร้อยจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๐๙

เด็กหญิงปยพร ชูเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๐

เด็กชายพรชัย แก้วกัญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๑

เด็กชายพรหมพิริยะ วงศ์บุญจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๒

เด็กหญิงมลฐกานต์ สาธุพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ศิริเทพ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๔

เด็กชายไชยา บุญประสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๕

เด็กหญิงกนกพร ขนทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๖

เด็กหญิงกมลชนก รักไทย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๗

เด็กหญิงกันติชา พืชทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๘

เด็กชายณัฐกรณ์ ลำใย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๑๙

เด็กหญิงบุญยานุช วงศ์พันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๐

เด็กชายภัทรพล จันทร์ไพสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๑

เด็กหญิงมณทิตา คูณทัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๒

เด็กชายวรเวช ไกรรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๓

เด็กชายสรยุทธ์ แสงแดง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๔

เด็กชายสันติ ศรีหาเวช
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๕

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สีดาวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๖

เด็กชายอาทิตย์ ภูคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๗

เด็กหญิงจารีรัตน์ มีคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๘

เด็กชายจุทาวัฒน์ กรุณา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๒๙

เด็กหญิงชนิภา สีแสด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๐

เด็กหญิงช่อชฎาภรณ์ โสภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๑

เด็กชายถิรนันท์ แสงชุมภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๒

เด็กหญิงธิติมา พิมพ์เสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๓

เด็กหญิงธิติเนตร สง่ารังสิโนทัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๔

เด็กหญิงปวิดา ปฐมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ม่าวไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทองนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๗

เด็กหญิงวริศรา ทัดศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๘

เด็กชายวัชรพล ศักดิวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๓๙

เด็กหญิงวาสนา เกษียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงบุราณ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๑

เด็กชายสมินธิ

์

อุตราษฎร์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๒

เด็กหญิงสุจันทรา พินธุกรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๓

เด็กชายสุริยา เหล่าบุตรศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๔

เด็กชายอรรถพล เปล่งสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๕

เด็กหญิงอลิษา แก้วศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา อนุสนธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๗

เด็กหญิงกัลยา ทองด้วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๘

เด็กหญิงกุ้งนาง วงค์ชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๔๙

เด็กหญิงจิราพร วงศ์พันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๐

เด็กชายชยานันต์ มีคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๑

เด็กหญิงธัญทิพ ทองพิมค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๒

เด็กหญิงนภาพร จันทร์ผาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๓

เด็กหญิงบุญสิตา สีลารักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๔

เด็กหญิงผักบุ้ง วงค์ชมภู
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๕

เด็กชายภีรภัฒน์ ขนทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๖

เด็กหญิงระอองดาว สีชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๗

เด็กหญิงรัชนก ศักดิวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๘

เด็กหญิงวราพร สิงห์ขอนงำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๕๙

เด็กหญิงศิริพร จันทรา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๐

เด็กหญิงสุภนิดา แสงแดง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๑

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทวรีย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๒

เด็กชายคฑาวุติ ภักดีวุติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๓

เด็กหญิงวรนุช บูชายันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๔

เด็กหญิงวรวรรณ สาธุพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๕

เด็กชายวาคิม แทนทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๖

เด็กชายสันติภาพ ปองทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๗

เด็กหญิงสุธนี สาธุพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๘

เด็กหญิงอัยลดา ปองทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๖๙

เด็กชายขวัญชัย ทุมวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

ทองมี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๑

เด็กหญิงจิราพัทร ปดถามา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๒

เด็กหญิงช่อผกา ภาระหอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๓

เด็กหญิงณัชชา แสงสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๔

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุญคงที

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๖

เด็กชายถิรยุทธ์ บูชายันต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๗

เด็กชายปยพงศ์ สงสอาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๘

เด็กหญิงปยะดา พิมพ์เสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๗๙

เด็กชายพันธวีร์ กัญญาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๐

เด็กหญิงพินภา จันทภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๑

เด็กหญิงพิยดา เหล่าราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๒

เด็กหญิงวรัญญา แฝงโกฏิ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๓

เด็กชายวีรพงษ์ สามาฤกษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๔

เด็กชายสุรชัย สาธุพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๕

เด็กชายกฤตภาส ผาหยาด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๖

เด็กหญิงการะเกตุ สินธุวัตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๗

เด็กหญิงดวงรัตน์ สาธุพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๘

เด็กชายธนชัย ไชยโอชะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๘๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุวรรณธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๐

เด็กหญิงนันธิดา บุญส่ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๑

เด็กหญิงนาตยา คำบุญเกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๒

เด็กหญิงประกายแก้ว
ทองมี

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๓

เด็กหญิงพรพรรณ ดอนแก้วญวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๔

เด็กชายมรรคคา พวงพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๕

เด็กหญิงอทิตยา โคตะชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๖

เด็กชายอนุชิต เรือนทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๗

เด็กหญิงอัยลัดดา มาคะวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๘

เด็กชายอุทิศ นันทรักษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๔๙๙

เด็กชายเอกวัฒน์ สารภี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๐

เด็กหญิงกรกมล ทะคำสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๑

เด็กชายกฤษฏา พรมสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๒

เด็กชายกิตติกร ฉัตรทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๓

เด็กชายกีรติ ประเคนจิตร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๔

เด็กชายจิรสิน สยามล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ สิงห์สา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ต้นสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๗

เด็กหญิงณัฐริสรา ลิมเสน่ห์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญราศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๐๙

เด็กหญิงดารินทร์ นูพิมพ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๐

เด็กชายทิวากร สุภลักษณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รวมโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๒

เด็กชายปพนวัจน์ ถามวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๓

เด็กชายปญญาธร แสงสว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๔

เด็กหญิงพัชรา สีหา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์สา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๖

เด็กหญิงราชาวดี กาบดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๗

เด็กหญิงศลิษา ฉัตรทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๘

เด็กชายสรยุทธ ลาดสมดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๑๙

เด็กชายสันตชัย แสงชมภู
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๐

นายสุรยุทธ สมภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๑

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์สุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๒

เด็กชายอชิตพล ชืนใจ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๓

เด็กชายอภินันท์ สิงห์สา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๔

เด็กชายอมรเทพ บุญยาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๕

เด็กหญิงอรวรินทร์ จันทะแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๖

เด็กหญิงเขมจิรา โคตรสี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๗

เด็กชายเดชาพร ใจวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๘

เด็กหญิงกัลญาณี ขาวสลับ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๒๙
เด็กหญิงพฤษภาพรรณ

คำหลอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๐

เด็กหญิงสมบูรณ์ สุริบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๑

เด็กหญิงสมหฤทัย ศิริเทพ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๒

เด็กหญิงกมลวัทน์ ผาโคตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๓

เด็กหญิงณัฐนิชา เรืองศิริลักษณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๔

เด็กหญิงภัสรา ดอกเด็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๕

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ใจวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๖

เด็กหญิงราตรี กุลวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๗

เด็กหญิงวัชราพร ทุมยา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๘

เด็กหญิงศศิภา สายแวว
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๓๙

เด็กหญิงสุภากรท์ ทองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๐

เด็กหญิงอารยา ทุมยา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๑

เด็กชายเอกนรินทร์ มุงคุณพล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๒

เด็กหญิงปยะดา ภูงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๓

เด็กชายวีรพล พันธ์หนองบัว
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๔

เด็กหญิงศุภกร บัวผัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๓ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๕

เด็กหญิงสุภัทรา ดัดผ่อง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๖

เด็กชายไพบูลย์ แก้วอุดร

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๗

เด็กชายวุฒิชัย บัวลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๘

เด็กหญิงวรรณิภา มันราช

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๔๙

เด็กหญิงสุธิดา บุญเสริม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๑

เด็กชายมนัญชัย นนทะใส
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ นันทะพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๓

เด็กชายอนุชิด รูปพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๔

เด็กชายริสิชัย คำภาค
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๕

เด็กชายปรีดิพัทธ์ ภูมิภาค
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๖

เด็กชายธีระเดช แสงสีดา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๗

เด็กหญิงรัตนาพร ศุภนิกร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กุมภาพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๕๙

เด็กหญิงพรรณกร สามสี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขสาร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๒

เด็กหญิงนภัสสร พวงจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๓

เด็กชายไกรศร มนตรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๔

เด็กชายธีรพล พลมาก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๕

เด็กชายพงศกร โขหานาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๖

เด็กชายณรงค์ชัย แสงสว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๗

เด็กชายธนิสร จันทะโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แม่นทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๖๙

เด็กชายจีระพันธ์ กิงก้าน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๐

เด็กชายณัฐพล ทุมยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๑

เด็กชายธีระชาติ มันยา

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๒

เด็กชายกิตติภณ บุญพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๓

เด็กชายชินกฤต สุขชาติ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๔

เด็กชายธีระเดช บัวผัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๕

เด็กชายแดนชัย อัศฤกษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๖

เด็กชายปรวีร์ ภูงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๗

เด็กชายพิชิต จันทราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๘

เด็กชายสิทธิชัย สีชืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๗๙

เด็กชายเหมันต์ จันทสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๔ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๐

เด็กชายณัฐดนัย บุตรลาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๑

เด็กหญิงชลธิชา พรสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๒

เด็กหญิงอธิติยา ส่งศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๓

เด็กหญิงมนต์นภา ขันไชย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๔

เด็กหญิงวารี มาโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๕

เด็กหญิงวิจิตรา ยายี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๖

เด็กหญิงอรัญญา ราชริน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๗

เด็กหญิงอุไลวรรณ แสงสว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๘

เด็กหญิงเกษณี กองสิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๘๙

เด็กหญิงภัทรลภา วงศ์กัณหา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๐

เด็กหญิงเนตรนภา บาระมี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๑

เด็กหญิงซอฟย๊ะ โบติหล๊ะ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีสุกใส
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ มิงขวัญ

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๔

เด็กชายนฤทัย โสดินใน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๕

เด็กชายพีรชัย พันธ์ลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๖

เด็กชายสายธาร บุริบัน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ สองศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๘

เด็กหญิงนนทกานต์ ขันธชาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๕๙๙

เด็กหญิงสุภาพร บุญเชิญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๐

เด็กชายกรวิชญ์ หงษ์ชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๑

เด็กชายธงชัย สีปด
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๒

เด็กชายวรชัย กองสง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๓

เด็กชายสิทธิชัย พรมบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๔

เด็กชายอนุพงษ์ อำนาจวงค์
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๕

เด็กชายศุภกร วงค์พุฒ
๑๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๖

เด็กชายปยะ ฝางคำ
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๗

เด็กชายสาธิต ประสพสุข
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๘

เด็กชายรัฐพล ชาวตระการ
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๐๙

เด็กชายสรยุทธ ดวงแก้ว ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๐

เด็กชายเสนติศักดิ

์

โพธิอุดม

์

๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๑

เด็กชายยุทธนา มุ่งเมืองกลาง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หมอนคำ
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๓

เด็กชายอนุชา สัมพันธวงค์
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๔

เด็กหญิงกาญจนา ปองวงค์
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๕

เด็กหญิงณัฐวดี แซ่ย่าง ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๖

เด็กหญิงพัชรา ฝางคำ
๑๒/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๗

เด็กหญิงศลินดา ปะกิระเค
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๘

เด็กหญิงมาริสา เพ็งพุ่ม ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๑๙

เด็กหญิงสุกิจตา พรมด้วง
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๐

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ธงวิชัย
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๑

เด็กชายเจตณัฐ จินะศรี ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๒

เด็กชายนที ละอองแก้ว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๓

เด็กชายภานุกร นนทิจันทร์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๔

เด็กชายพสุธา แสงทอง
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

นรมาตย์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๖

เด็กชายศุภ ธรรมนิยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๗

เด็กหญิงณิรชา อุโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๘

เด็กชายเจษฎา อยู่นอก ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาดควาย เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๒๙

เด็กชายปยะธิดา ปองทรัพย์
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๐

เด็กชายธีรพัฒน์ อ่อนโยน
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๑

เด็กหญิงนงคราญ ม้วนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๒

เด็กหญิงปยะวรรณ คำภูมี
๒๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๓

เด็กหญิงฑิตฐิตา นพราช
๑๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๔

เด็กชายจักรกฤษ ทองแก้ว
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๕

เด็กชายเหมรัฐ มะริด
๒๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๖

เด็กชายนวมินทร์ สิงห์ราช
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๗

เด็กชายอนันต์ สิงห์ราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๘

เด็กชายธันวา สมชาติ
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๓๙

เด็กชายกิตติพันธ์ คำดี ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๐

เด็กชายวัฒนกูล สมชาติ
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๑

เด็กหญิงณัชชา สมชาติ ๘/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๒

เด็กหญิงปยภรณ์ ทองแก้ว ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๓

เด็กชายศุภชัย ชาวใต้
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๔

เด็กชายอาทิตย์ คะอังกุ
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๕

เด็กชายเอกนรินทร์ กลันขุนทด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๖

เด็กหญิงเยาวภา ภาระเวช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๗

เด็กชายมนัส อิมขจร

่

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๘

เด็กหญิงดาวเรือง ปองทรัพย์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว เทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๔๙

เด็กชายกิตติกร ยานุ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๐

เด็กหญิงธมนวรรณ คชลักษณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๑

เด็กชายธีระพงศ์ โสภาพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๒

เด็กหญิงนัฏฐนิชา ศุภษร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๓

เด็กชายนัฐวัฒน์ คำวัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๔

เด็กหญิงนิศารัตน์ คืนดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๕

เด็กชายบูรพา อินตะแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๖

เด็กหญิงพัทราพร งามศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๗

เด็กชายพีระพล สุดรักษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๘

เด็กชายภค โสภาพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๕๙

เด็กชายภัทรพล นงค์คม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๐

เด็กชายรัชชานนท์ พุฒผา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๑

เด็กหญิงวันวิสา ทองงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๒

เด็กชายวิษณุ กายแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๓

เด็กหญิงศิรดานันท์ จันทร์ผาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๔

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เทียมกลาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๕

เด็กหญิงสุภัทรา ท้าวมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๖

เด็กชายเกริกเกียรติ รินทาง
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๗

เด็กหญิงเกวลี เลาหวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ยังยืน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๖๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทาระ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๐

เด็กหญิงณัฐวิภา ผาคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๑

เด็กหญิงพรนับพัน โอษฐิเวช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๒

เด็กหญิงลิลาวัลย์ ดวงสีดา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๓

เด็กหญิงอัสมาภรณ์ แก้วกัญญา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๔

เด็กชายกิตติภูมิ คำวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๕

เด็กชายชัยณรงค์ หอมศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๖

เด็กชายทรงกลด โลหะชาติ
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๗

เด็กชายภรดร ทาปลัด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๘

เด็กหญิงมลธิกา สำลีอ่อน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๗๙

เด็กหญิงวรรณชล มาโพธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๐

เด็กชายวินัยรัตน์ เจียระนัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ กิงมัน

่ ่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๒

เด็กชายศิวกร รักงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๓

เด็กชายศุภชาติ หอมศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๔

เด็กชายสังเวียน ลำต้น
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๕

เด็กชายโอมนิธิ สิงขอนอาจ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๖

เด็กชายกันตชาติ ดวงสีดา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำอาจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๘

เด็กหญิงกิงธิวา

่

บุญเหลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๘๙

เด็กหญิงจิตรา โลหะกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๐

เด็กหญิงชยาภรณ์ หงษ์ศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๑

เด็กหญิงตะวัน สีทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๒

เด็กหญิงนลัท คลังอาจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๓

เด็กหญิงปยะดา คำดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๔

เด็กหญิงวิภาพร ศรีสัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ มณีทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๖

เด็กหญิงสโรชา ศรีด้วง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๗

เด็กหญิงหนูนิตย์ พิมพ์พันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๘

เด็กหญิงอารยา กรมเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๖๙๙

เด็กหญิงเนตรนภา ปฐพี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๐

นางสาวมณีรัตน์ ท่อนเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๑

เด็กหญิงลลิตา สายรุ้ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๒

เด็กหญิงวิชิดา ชายผา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๓

เด็กชายสัญญา พิกุลศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๔

เด็กชายสิทธิชัย คำมาโฮม
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สามารถ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๖

เด็กชายอาทิตย์ สมชาติ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๗

เด็กหญิงจิรัชยา นระมาตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๘

เด็กชายยงยศ มะลิซึง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๐๙

เด็กชายศรายุทธ ปดภัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๐

เด็กหญิงดาวจรัส สุขเกษม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๑

เด็กชายธนกร คำแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๒

เด็กชายธรรมรัตน์ สัมพันธวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๓

เด็กหญิงสุพิลตรา คำแดง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๔

เด็กหญิงสุภาพร จันทะยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๕

เด็กหญิงกาญจนา จันทะเวช
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๖

เด็กชายกิตติพศ คำสด

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ คงกล้า
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๘

เด็กหญิงนารี กองทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๑๙

เด็กชายประวิทย์ การอุดหนุน
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๐

เด็กชายพงศพัศ กิงสกุล

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๑

เด็กหญิงพิชญา โสดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๒

เด็กหญิงมุกฐิตา ธะนูทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๓

เด็กชายรัตติพงษ์ จันทร์แรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๔

เด็กชายวิศรุต ดวงสีดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๕

เด็กชายวิศรุต ดวงสีดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๖

เด็กชายวุฒิชัย แสงคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ สิงห์ทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๘

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีษะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๒๙

เด็กหญิงชลธิชา ส่งเสริม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๐

เด็กชายณัชพล เชือจีน

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ธนูทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๒

เด็กชายบุญประครอง
ชาวตระการ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๓

เด็กชายปฏิภาณ พิลาคุณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๔

เด็กหญิงประภัสสร อุโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๕

เด็กชายพัทธพงศ์ นันทรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๖

เด็กหญิงรัตนา ทองประสาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณกูฏ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ สุดรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๓๙

เด็กหญิงอุมากรณ์ อุโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๐

เด็กหญิงกิงกมล

่

เสมอศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๑

เด็กหญิงชาลิณี หมอนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๒

เด็กหญิงธันยา แสงศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๓

เด็กหญิงนฤมล เพ็ญชารี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๔

เด็กหญิงปวีณา ธรรมคำ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๕

เด็กหญิงพิยดา ศิริเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๖

เด็กชายภคิน นุชนาช
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๗

เด็กชายวรวุฒิ หมอนคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๘

เด็กหญิงวิภาพร สังสีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๔๙

เด็กชายอาทิตย์ คำสุดแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๐

เด็กหญิงกุลนันท์ พิมพ์หาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๑

เด็กชายชินกร บุญเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๒

เด็กชายธนเมธี เผ่าพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๓

เด็กหญิงปรางณิตา ธรรมคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๔

เด็กชายยุพเก้า เรืองแสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๕

เด็กชายวุฒิไกร เวชศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๖

เด็กหญิงศิรารัตน์ สมาฤกษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๗

เด็กชายสรรชัย ชมภูประเภท
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๘

เด็กหญิงสุภานี สาระคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๕๙

เด็กชายเอกมงคล แสงดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๐

เด็กหญิงกชกร บุญยงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ อำนาจวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๒

เด็กหญิงปนัดดา คุณสุทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพะกัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๔

เด็กชายวายุ สมชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๕

เด็กหญิงศศิวิมล สีดาบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๖

เด็กชายอนุชิต พางาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๗

เด็กหญิงอรวรา สาระพี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๘

เด็กหญิงเหมมาภรณ์ สมชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๖๙

เด็กหญิงจิดาภา ระดาพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๐

เด็กหญิงปาลิตา สมากฤษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๑

เด็กหญิงศรีใหม่ เสาว์เวียง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๒

เด็กหญิงศิรินญา ยุพโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ มาโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๔

เด็กชายสุริยันต์ สุภวัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีทองมัน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา ไฉนรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๗

เด็กชายอาทิตย์ กองทวี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๘

เด็กหญิงอารยา จันทร์ผาย
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๗๙

เด็กชายธนากร เจริญพงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๐

เด็กหญิงสุนิสา สุขวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๑

เด็กหญิงสุมิตรา สิงห์เลิศ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๒

เด็กหญิงอรพรรณ ชาดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถิระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๔

เด็กชายธันวา แสงโยธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๕

เด็กชายธิเบศ เกศา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๖

เด็กชายประภัสสร โคตะชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๗

เด็กหญิงปาริตา มาโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๘

เด็กหญิงปาลิตา ท่อนแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๘๙

เด็กชายภารณัฐ เมืองซ้าย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ดอกแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๑

เด็กหญิงวรัญยา จันทสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๒

เด็กชายสิรานนท์ ธานี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๓

เด็กหญิงสิรินญา โยรมย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๔

เด็กชายอลงกรต แวงคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๕

เด็กหญิงอารียา ไชยวงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๖

เด็กชายจักรพงษ์ พลสง่า
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๗

เด็กหญิงชวกร ศิริเทพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ หลู่โยธา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๗๙๙

เด็กหญิงปพิชญา ปาลวัฒน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๐

เด็กหญิงปาลิตา คำภูมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ อินทะชิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๒

เด็กหญิงสุลิษา หงษาวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๓

เด็กชายสุวัฒน์ชัย โลหะกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

วันคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๕

เด็กชายเศกสิทธิ

์

จันทะแสง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๖

นายเสกสรร สังข์งาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๗

เด็กหญิงนงคราญ ม้วนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๘

เด็กชายอิทธิพล ชัยวรรณา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๐๙

เด็กหญิงนันทิภา อนุสนธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๐

เด็กหญิงอนุสยา พันธ์ชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๑

เด็กชายธนานัฐ สุขเกษม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๒

เด็กชายพงศธร ศุภษร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๓

เด็กหญิงพิชญาพร ศรีคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูชุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๕

เด็กชายภานุวัฒน์ จิณโรจน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๖

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วงศ์ษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๗

เด็กชายจักรรินทร์ หนักแน่น
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๘

เด็กชายธงชัย พิมพะกัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๑๙

เด็กหญิงพรธิดา นากุมพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๐

เด็กชายยุทธศักดิ

์

หนักแน่น
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ วิลามาตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๒

เด็กชายตะวัน นาลาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๓

เด็กชายนวพล บุญส่ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุภวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๑ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๕

เด็กชายยุทธนา มารศรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๖

เด็กชายวิษณุ ศรีมันตะ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๗

เด็กหญิงสุนิสา สมชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญเหลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๒๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ดูลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๐

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกตุวัตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ประสพสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๒

เด็กชายธุวานนท์ สิงห์รักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๓

เด็กชายรณกร โสภาพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๔

เด็กหญิงรตนกร แวววงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๕

เด็กชายวรวุฒ หวังผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๖

เด็กหญิงวิมลวรรณ ศรีบุระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๗

เด็กชายศิวกร รัตนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๘

เด็กหญิงกนิษฐา ไชยเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๓๙

เด็กชายชัชวาล ทีรัก

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ โสดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๑

เด็กชายนครินทร์ ห้าวหาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๒

เด็กชายภูวดล นบกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๓

เด็กหญิงวรรธนพร บุญเหลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๔

เด็กชายวิรัชยา ยุพโคตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๕

เด็กชายอานัส ประสพสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๖

เด็กหญิงแพร เพ็งพิมพ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๗

เด็กชายไกรศร แสงราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๘

เด็กชายณัฐถนัย นามวงค์คุณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๔๙

เด็กหญิงสาวิกา ชาวตระการ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๐

เด็กชายอธิพงศ์ มังคละ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ผมน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๒

เด็กชายนัฐวุฒิ จันที
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๓

เด็กหญิงวิทยาพร ยุพโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๔

เด็กชายทาคุมิ อิจิมุระ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๕

เด็กชายวรภัทร ดวงแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๖

เด็กชายวุฒิชัย ยืนสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๗

เด็กชายสิทธิกร วงศ์สุทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วพิลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๕๙

เด็กชายอรรถพร สงยาง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๒ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๐

เด็กชายจิรภัทร ศรีชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๑

เด็กชายฉันทวัฒน์ นามวงศ์ษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๒

เด็กหญิงชญาพิมพ์ พู่เทียน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๓

เด็กชายชลันธร เสริมทรัพย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๔

เด็กชายชิณวุฒินันต์ อุปโภค
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุตรโท
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๖

เด็กหญิงณัฏฐกนิษฐา ทองศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา ทองแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิสิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๖๙

เด็กชายธนากร ภูมิสิงห์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๐

เด็กชายนวพล คืนดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๑
เด็กหญิงประมูลวรรณ

ท่อนเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๒

เด็กหญิงปาณิศา ไกยสวน
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๓

เด็กหญิงพานเงิน จักรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๔

เด็กชายรณภพ จันทะขาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ชิณวรรณะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๖

เด็กหญิงสุพัตตรา คำสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๗

เด็กชายหัตถ์สกร จำปาขาว
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๘

เด็กหญิงอนัญญา พูลทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นันสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๐

เด็กหญิงอริสรา บุญเนตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๑

เด็กหญิงอัสสวดี โพธิดี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๒

เด็กชายเกษฎา ทองทัพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๓

เด็กชายเสกสรร ดีรัก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๔

เด็กหญิงกัณติมา กายะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๕

เด็กหญิงชญาฎา วงศ์ตาผา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๖

เด็กหญิงชญาณัฑ ผิวอ้วน
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๗

เด็กหญิงชลธิชา กันหามาลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๘

เด็กหญิงธนพร รุ่งเรืองชัยทอง.
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ คิรีเขียว
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๐

เด็กหญิงนำริน ศรีภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๑

เด็กหญิงปนัดดา โอษฐิเวช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๒

เด็กหญิงปรางนิตา จันดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๓

เด็กหญิงศิริภรณ์ สาตชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๔

เด็กหญิงศุพัชรา ธรรมคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๕

เด็กชายสุทธิภัทร์ สอแสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๖

เด็กหญิงอรนุช นามวงศ์ษา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๗

เด็กหญิงเจนจิรา กุลวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๘

เด็กหญิงเด่นนภา พิมพ์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๘๙๙

เด็กหญิงแพรววนิต ฤทธิพิทักษ์พงศ์

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๐

เด็กหญิงกนกพลอย ปนธุรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๑

เด็กหญิงกนกอร ขวัญกล้า
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๒

เด็กชายกันทชาติ สุขเสมอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๓

เด็กหญิงกุลธิดา บุปผา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๔

เด็กหญิงขัวญฤดี พลมาก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๕

เด็กหญิงจิราพร ถาริวร
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๖

เด็กชายดนัย ภิลาคุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๗

เด็กชายทรงพล บุญส่ง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๘

เด็กชายธนนันท์ ภูมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๐๙

เด็กหญิงปนัดดา ปองทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๐

เด็กชายพระทอง พวงพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๑

เด็กชายภัคพล ดอนแก้วญวน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๒

เด็กชายภากร มงคุณพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๓

เด็กชายวีรพล แพงศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๔

เด็กชายอนุชา คุณธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๕

เด็กชายอภิชาติ ทองหลอด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๖

เด็กชายไชยเชษฐ์ ตันเลิศ
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๗

เด็กชายธีรพงษ์ ทองสวัสด์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๘

เด็กชายธนาธิป พละกร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๑๙

เด็กชายทาคุโต๊ะ อิจิมูระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีคุณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พินธุรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๒

เด็กชายวีรากร ศุภษร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๓

เด็กชายอานนท์ ศรีปด
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๔

เด็กชายไชยนวัฒน์ บุญศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ ไชย์วรรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๖

เด็กหญิงมุธิดา หงษาวัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ หีดฤทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๘

เด็กหญิงกมลนัพน์ อินนุชิต
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๒๙

เด็กหญิงวิชญาดา ดวงแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๐

เด็กหญิงปริยภัทร ราชวัตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๑

เด็กหญิงณัญิญารัตน์ ปองวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๒

เด็กชายณัฐพล จันทรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๓

เด็กชายต้นชวัญ เจริญจิตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๔

เด็กชายณัธดนัย เสระทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๕

เด็กชายธนภัทร อนุสนธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๖

เด็กชายสิรภพ วิเศษสุวรรณณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๗

เด็กหญิงศศิรัญญา จันทะเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๓๙

เด็กหญิงชิดธนา ชบาศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๐

เด็กหญิงอรวรรณ ลำสัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๑

เด็กหญิงชนิดา ชบาศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๒

เด็กชายณัฐภูมิ เสาร์รัง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๓

เด็กชายทศพร สิงห์เลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๔

เด็กชายคมชาญ เพ็งพิมพ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๕

เด็กชายทีปกร ศรีลาเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๖

เด็กชายชนะชัย บุดดารวม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คืนดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๘

เด็กหญิงอติกาน รักตะบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๔๙

เด็กหญิงอนัญญา พุฒซ้อน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๐

เด็กหญิงชัญญานุช นามวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๑

เด็กหญิงพรชิตา ผิวหอม
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๒

เด็กหญิงอภิญญา คิเพ็นธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๓

เด็กหญิงลักขณา หิทรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๔

เด็กหญิงสุนิสา บุญปอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๕

เด็กหญิงชโลธร เพชรรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๖

เด็กหญิงอบณ บุญปอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๗

เด็กหญิงสุนิสา คำวัน
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๘

เด็กหญิงสิรามน ศรีทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๕๙

เด็กหญิงชาลิสา เจริญอวย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๐

เด็กหญิงดารินทร์ หอมนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๒

เด็กหญิงวราพร ขัยสอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๓

เด็กหญิงชลธร ลอยหา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๔

เด็กหญิงสุภาวิดา ดมสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๖

เด็กหญิงอรวิไล กังบรนอก
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๗

เด็กหญิงสรัลชนา แสงสีดา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๘

เด็กหญิงเกศมณี แกก้วกัญญา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๖๙

เด็กหญิงนิรัชพร นนทสิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๐

เด็กหญิงชญานี สัจธรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๑

เด็กหญิงบัษกร พรมศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๒

เด็กหญิงประภัสสร หอมเฮ้า
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๓

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ อดุลสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๔

เด็กหญิงธิติยารัตน์ ภูมิสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๕

เด็กหญิงอรทัย บุญเหลา
๓๐/เ๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๖

เด็กหญิงพักตร์ฉวี ท้าวมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เริองสิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ ศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิคาร

์

๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๗๙

เด็กหญิงปวีณา อ่อนลา ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงเมภาวดี เหลืองอ่อน ๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๑

เด็กชายธัญชนก ปนธุรันต์
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๒

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์ผาย
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๓

เด็กชายวันฐณชัย โลหะทิน ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๔

เด็กชายวีระภาพ ศรีงวค์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๕

เด็กชายธนกาญจน์ ไพรวัน ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๖

เด็กหญิงกันยา ประสงค์เสียง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๗

เด็กชายธนากร พรมคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๘

เด็กชายธีรยุทธ แก้วเมืองกลาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๘๙

เด็กชายพีรณัฐ ศรีละ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงวิภาดา ปญญาใหญ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๑

เด็กชายวุฒิชัย บุญชาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๒

เด็กชายแสงเพชร โพธิไชย

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๓

เด็กชายไพวัลย์ กันยาสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๔

เด็กชายชญานนท์ ธัมมาวัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๕

เด็กชายชิติพัทธ์ สีหาพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๖

เด็กชายชูชาติ ไชยมาตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๗

เด็กชายณัฐพงศ์ เกษราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ทำวันนา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๖๙๙๙

เด็กชายปญญา พุทธเดช
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๐

เด็กชายพรภวิษย์ แก่นสนธิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๑

เด็กหญิงรุ่งฤดี แก้วสง่า
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๒

เด็กชายวัฒนา สมัครเขตกิจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดโนนสัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๓

นางสาวศศิธร เหลาสวาง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๔

นางสาวรัชนี ศรีพันธ์ภูมิ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๕

นายยุทธราช กองพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๖

นายพรชัย สอนคำเสน
๒๖/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๗

นายวัชรินทร์ พงษ์พันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๘

นางสาวกรพิน สายเคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๐๙

นางสาววราภรณ์ สารกอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๐

นางสาวสุพรรณี มัควา
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๑

นายสนทญา ใจอุ่น
๑๔/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๒

นายภานุวัฒน์ ละเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๓

นางทองเมือง สีคำทา
๐๖/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๔

นายพิชิตชัย สมลา
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๕

นางสาวกิตติมา เสนคำสอน
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชาชมฮด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๗

เด็กหญิงดารินทร์ ด้วงคำกอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๘

เด็กชายทิวา มูลคำเหลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ คำศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๐

เด็กชายศตวรรษ มังคะกาล
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๑

เด็กชายสุรชัย ทองคำวัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๒

เด็กหญิงโสภิดา วรรณเวช
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงค์คำเหลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๔

เด็กหญิงณัฐริดา พืนผา

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๕

เด็กชายนภีภัทร สิมาทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๖

เด็กชายปฐยาวัต วงค์คำเหลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๗

เด็กหญิงพัชรีวรรณ โคกประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๘

เด็กหญิงมยุรี ตาทุวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ กิงสุข

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๐

เด็กชายวสัน ยอดมาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๑

เด็กหญิงสิริญณา เครือมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๒

เด็กหญิงอรัญญา ทำสอาด
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๓

เด็กหญิงแพรวพราว สีถาการ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๔

เด็กหญิงกนกนิภา การะเลข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๗ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณะเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๖

เด็กหญิงจิรัชญา บุญเลียง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๗

เด็กชายธนากร มัควา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ ประคองใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๓๙

เด็กชายนภัสรพี ปานเหลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ทองรส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๑

เด็กหญิงนันธิดา ทองรส
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๒

เด็กหญิงนาตยา มรรควา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๓

เด็กหญิงปนัดดา ด้วงคำกอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จำปาคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เพ็งสามูล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๖

เด็กหญิงปยะกุล กันหาสาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๗

เด็กหญิงพรประภา ทาดาวงษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๘

เด็กชายวรายุส สีคำทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๔๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

สีทาลาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๐

เด็กชายวุฒิเดช ศรีลาทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๑

เด็กหญิงสิดาพร ปานเหลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ส่องสีโรจน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๔

เด็กชายอนุชา ปานเหลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๕

เด็กชายอิทธิกร แสวงวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๖

เด็กชายเดชสิทธิ

์

กองพงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๗

เด็กชายไชยวัฒน์ บุตรทองทิม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น วัดสร้างโหง่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๘

เด็กหญิงกิริญาภรณ์ กุลบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๕๙

เด็กชายจิรวัฒน์ อินทพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๐

เด็กหญิงจุฬารักษ์ อินทพรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๑

เด็กชายชนาธิป เขียวอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ปรัสพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๓

เด็กชายณัฐพัฒน์ สายเสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๕

เด็กหญิงดลยา ไวยวรรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๖

เด็กชายธีรวงศ์ ทองนาค

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๗

เด็กหญิงนภัสสร สายเสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๘

เด็กหญิงนำฝน อุทัยกรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา กองพงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๘ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๐

เด็กชายภูริพัฒน์ สายเสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๑

เด็กหญิงรัญชิดา เทนโสภา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๒

เด็กหญิงวิภาชินี ไชยโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๓

เด็กชายศิตายุ สายบัว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๔

เด็กหญิงสาวิตรี จันทรโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๕

เด็กหญิงอลิษา สาเกตุ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๖

เด็กหญิงอารียา สะเทินลำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๗

เด็กชายไชยวัฒน์ สารภาพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๘

เด็กหญิงกัญชพร สีดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๗๙

เด็กชายจารุกิตติ

์

มานิตย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๐

เด็กชายณัฐพงษ์ สุวรรณโค

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๑

เด็กชายถิรวัฒน์ คำเพราะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๒

เด็กชายทัพพ์ คำเพราะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๕

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ พิมพ์ชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สายบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๗

เด็กหญิงปภัสรา อินทพรม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๘

เด็กชายพันธวัฒน์ สุพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๘๙

เด็กหญิงพุทธธิดา พิมพาพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๐

เด็กชายวัฒนสิน ผุยอ่อน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๑

เด็กหญิงศิรัณยาพร บุญกระพือ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ สายเสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๓

เด็กชายอรรถพล อ่างคำหงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๔

เด็กหญิงอัยรินทร์ แสนคำภา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๕

เด็กชายอิทธิกร เขียวอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๖

เด็กชายเดโชชัย ทองลือ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๗

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

บุญเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๘

เด็กหญิงชมพูนุช สายเสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๐๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนคำสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๐

เด็กหญิงทิวาพร นามพรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๒

เด็กหญิงนวรัตน์ สายเสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๓

เด็กหญิงนันทกานต์ อัมภรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๔

เด็กหญิงปณิดา สายบัว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๙ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๕

เด็กหญิงพัชรพร สิงห์ทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๖

เด็กหญิงพิชานันท์ อุดหนุน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๗

เด็กชายภูริพัฒน์ สายเสน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๘

เด็กชายรพีภัทร อินทพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๐๙

เด็กชายระพีภัทร พันธ์มา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๐

เด็กชายศุภกฤต สายเสน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๑

เด็กชายสหรัฐ ชัยเนตร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๒

เด็กหญิงสาธิตา กิมเกลียง

่ ้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๓

เด็กหญิงสุดา เกษแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทิวา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ คำเพราะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๖

เด็กหญิงอรุจิราภรณ์ กิงวงษา

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๗

เด็กหญิงอัญญารัตน์ สายเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๘

เด็กชายอิศวะ แก้วสง่า
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๑๙

เด็กชายเดชาวัต โคตรพิลา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๐

เด็กชายโชติภัทร แนวคำดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๑

เด็กชายกฤษฎา โสภากุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร ภูบุญผา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๓

เด็กชายกิตติวัฒน์ สักขาไม้
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๔

เด็กหญิงศศินา บุญเสนอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๕

เด็กหญิงสุภัสสร บัวเงิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๖

เด็กหญิงเฟองฟา สิงหาเวช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๗

เด็กหญิงกชกร ลอยเลือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๘

เด็กหญิงชนาพร ทองเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๒๙

เด็กชายนันทชัย มรรคพิมพ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๐

เด็กหญิงปรัชญา บุญชาลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๑

เด็กหญิงรัตน์สมา กันหาสาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๒

เด็กหญิงวิภวานี โสมเพชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๓

เด็กชายวิรัลพัชร ภูตะมะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๔

เด็กชายสุรนาท คำดีภักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ม่วงชุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

ชมบาล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๗

เด็กชายฉัตรมงคล นารีษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๘

เด็กชายธนากร แทนวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๓๙

เด็กหญิงนงค์นภัส ปจฉาพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ นารีษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๑

เด็กหญิงบัณฑิตา มรรคพิมพ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๒

เด็กหญิงปริฉัตร จันทะแพง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๓

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีประดับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๔

เด็กชายศิริพงศ์ กรมนาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๕

เด็กชายสิทธิชัย โอนวัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประสงค์เสียง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๗

เด็กชายอัทธพล มังคะกาล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๘

เด็กหญิงแพรวา หอมดวงสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๔๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำดีภักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๐

เด็กหญิงธัญชนก อำมะลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๑

เด็กหญิงบุณยนุช วันทาคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๒

เด็กชายปราบดา บุญชาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๓

เด็กหญิงปริศนา หอมดวงสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๔

เด็กหญิงปนมณี บุญเรืองยศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

บุญมา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๖

เด็กหญิงพรภิมล แสนดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๗

เด็กหญิงพรไพลิน เพ็งสามูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๘

เด็กหญิงพิมพิกา พระกะทำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๕๙

เด็กชายสราวุธ สีชาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๐

เด็กชายสุทิวัส เพ็งสามูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา บุญสาลี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

นวลทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญสาลี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๔

เด็กหญิงอริสา ปอมพิทักษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๕

เด็กชายอลัน สวิง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๖

เด็กชายอิทธิพล โสดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๗

เด็กชายเชฏฐรัตน์ พิมพาเกษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๘

เด็กชายศรยุทธ สิงหาเวช
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๖๙

เด็กชายสิทธิชัย มาคู
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๐

เด็กหญิงสุทธิตา โคตพิลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๑

เด็กหญิงชนิดา นันทะบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๒

เด็กหญิงณัฐฐินัน ดวงแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ พาเชือ

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๔

เด็กชายทศพล พวงจำปา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๕

เด็กหญิงวนิดา สาทิพจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๖

เด็กชายวินธัย นาวงศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วรรณพาล
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๘

เด็กหญิงสุพัตรา จานนิล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๗๙

เด็กหญิงสุวิมล นันทบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๐

เด็กหญิงอัญชลี ศรีใส
๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๑

นางสาวสุจิรัตน์ ตะริวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๒

นางเพ็ญพิชชา ศรไชย
๑๕/๐๑/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๓

เด็กหญิงชวัลรัตน์ แสงขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๔

เด็กหญิงนันท์ณภัทร โอนวัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๕

เด็กชายนิรุทธ์ ทาเงิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๖

เด็กชายปวริศ บุญประวัติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๗

เด็กหญิงวริศรา คำล้วน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๘

เด็กชายวีรภัทร ทาเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๘๙

เด็กชายวีรภัทร สืบศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๐

เด็กชายสิทธิพร สีบุตรดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๑

เด็กหญิงอภิสรา ยาวไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๒

เด็กหญิงชนิตา อุ่นจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๓

เด็กหญิงฑิมพิกา โอนวัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วคำกอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงทิพย์กมล ชาบุญเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๖

เด็กชายภานุพงศ์ โสดา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๗

เด็กชายลัทธพล พันธ์ศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๘

เด็กหญิงวชิตตา ทองเกลียง

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๑๙๙

เด็กชายวิทวัส จุลทัศน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๐

เด็กชายสิทธิโชค บันดาเทา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิงห์อ่อน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๒

เด็กหญิงอนุชิตา อุ่นจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอนดง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๔

เด็กหญิงเพชรลัดดา ศรีภูธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๕

เด็กชายเอกพล ไชยเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๖

เด็กชายเอกราช ไชยเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๗
เด็กชายประกายเพชร

ปราบอรินทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเทิงยิงวัฒนา

่

บ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณธัมมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งเทิงยิงวัฒนา

่

บ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๐๙

เด็กชายธนพล คำฝอย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งเทิงยิงวัฒนา

่

บ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๐

เด็กชายชัยพร ศรีพราย
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๑

เด็กชายธานินทร์ สังข์น้อย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๒

เด็กชายธีรดนย์ กระดาษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๓

เด็กหญิงนิตยา บุตรดาเคน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๔

เด็กชายปราณวัชร์ สดชืน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๕

เด็กชายพาณุวัฒน์ สุขรักษ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๖

เด็กหญิงพิชชาพร รมจันทร์อินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๗

เด็กชายลิขิต พันธ์โสรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๘

เด็กชายศักดิพล

์

วงคำเหลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๑๙

เด็กชายศุภกฤต สมพิทักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๐

เด็กชายศุภวิชญ์ กัลยาณี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ อุ่นมัน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๒

เด็กหญิงอรนภา บุญลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๓

เด็กหญิงอาริยา ทาราศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๔

เด็กชายพรชัย เวียงคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๕

เด็กหญิงภัทรธิดา จันดีเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๖

เด็กหญิงสโรชา แก้วคำกอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๗

เด็กหญิงอมราพร สายสมุทร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๘

เด็กหญิงอ้อมภรณ์ ปญญาวัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๒๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา กาลพัฒน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๐

เด็กหญิงชาลิสา บัวใหญ่
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๑

เด็กหญิงปนไปรญา อินทะพิมพ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๒

เด็กหญิงมัทนพร กลไกร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๓

เด็กชายยุทธนา วามะกัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๔

เด็กชายคชา ช่วงชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๕

เด็กชายอนุวัต พรมมาโฮม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ วังษาลุน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อุตราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๘

เด็กชายธีรยุทธ บุญสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๓๙

เด็กชายธีระพงษ์ เมษาดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๐

เด็กชายนนทวัฒน์ ใยโพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๑

เด็กชายนราธร จิตรโภคา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๒

เด็กชายภูวฤทธิ

์

โมลานิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๓

เด็กชายเชวงศักดิ

์

ประถมเสาร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๔

เด็กชายโกศล พรมมาโฮม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุดสาลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วงเงิน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๗

เด็กหญิงชญานิษฐ์ เกษรักษา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๘

เด็กชายชนะชัย นาแพง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๔๙

เด็กชายณัฐนัย โอฐเปลีย

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ วงค์เคียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๑

เด็กชายปยนันท์ จันประชู
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๒

เด็กชายวิษณุสรรค์ คำมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๓

เด็กหญิงอทิติยา เกศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๔

เด็กหญิงอารยา สิงห์แจ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๕

เด็กหญิงฐาปนี แก้วคำชาติ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๖

เด็กชายณภัทร บำรุงชีพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๗

เด็กชายนิติใหม่ วังสาลุน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๘

เด็กหญิงภีรวรรณ เณรชู
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๕๙

เด็กหญิงวรกานต์ สายบุดดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๐

เด็กหญิงอรัญญา โพธิชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา คำมะกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๒

เด็กหญิงชลธิชา พรมดอนกลอย
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๓

เด็กชายธีรภัทร์ บุตตะแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๔

เด็กหญิงนันทิยา ดอกชบา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๕

เด็กหญิงพรทิพา อบมาพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๖

เด็กชายพิเชษฐ ดวงบุบผา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๗

เด็กหญิงเครือวัลย์ รัตนสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๘

เด็กหญิงแพงศรี สะอาด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๖๙

เด็กหญิงกัลยา ศรีสมศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๐

เด็กหญิงจีรนันท์ แจ่มแจ้ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๑

เด็กชายชูศักดิ

์

คำภาชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๒

เด็กชายญาณากร บุญมาพันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๓

เด็กชายณัฐดนัย สายบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๔

เด็กชายตะวัน เทบำรุง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ กิงพ้ง

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๖

เด็กชายธีรพัฒน์ วงษาทุม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๗

เด็กหญิงนพาพร ใสโยธา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๘

เด็กหญิงนฤมล บุญโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๗๙

เด็กชายนันธวุฒิ ยอดคำมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๔ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๐

เด็กหญิงภัทรลิดา ดอนเกษม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๑

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วคำชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๒

เด็กหญิงวิภาวดี บุบผาวัน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๓

เด็กชายศราวุธ คำแพงจีน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สีฉัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา กอบัว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๖

เด็กชายสุรบดินทร์ วงษาทุม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๗

เด็กหญิงสุรัตน์ดา ทองจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๘

เด็กชายอนุชิต จันดล

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๘๙

เด็กหญิงอรทัย จันดล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๐

เด็กหญิงอินทิรา วงษาทุม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๑

เด็กชายเกรียงไกร บุญทะนา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๒

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เสนารัก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๓

เด็กชายณัฐนัย นามวงค์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๔

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ เสพศรีสุฃ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๕

เด็กชายธีรภัทร์ มหาเสนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๖

เด็กชายปารมี คุณละธิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๗

เด็กหญิงผกามาศ คำใหม
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๘

เด็กหญิงสุวิตา วงค์คำแพง
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๒๙๙

เด็กหญิงเหมือนฝน เสนารัก

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๐
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

โทตระกุล
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๑

เด็กหญิงอำพร สารีพันธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๒

เด็กชายณัฐนนท์ อุดนัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๓

เด็กหญิงธันยพร ดวงบุญทัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๔

เด็กชายนนทกร จันทาดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ โคตะระ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๖

เด็กหญิงอรจิรา สากุลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๗

เด็กหญิงเกวลิน สอนอาจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๘

เด็กหญิงธัญย่า บาทสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๐๙

เด็กหญิงบุษราภรณ์ สว่างเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๐

เด็กหญิงปาริชาติ หาญเหมือน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๑

เด็กชายฉลองศักดิ

์

พันธมาต
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ดา หงษ์คำ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๓

เด็กชายสมคิด นามลี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๔

เด็กชายสราวุธ พันธมาต
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๕ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๕

เด็กหญิงอริยา โพธิบา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๖

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเลิศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๗

เด็กหญิงบุษบา บัวแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๘

เด็กหญิงประภัสสร สุพล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๑๙

เด็กหญิงพักต์ทอง พันธมาต
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๐

เด็กหญิงศรีประภา นินเนตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๒

เด็กหญิงอารีญา บรรดาเทา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๓

เด็กหญิงจิราพร วงษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิยา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๕

เด็กหญิงพรรภิษา ดวงงอก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๖

เด็กชายภูวเดช พิมเสนา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๗

เด็กหญิงสายชล ทัดเทียม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๘

เด็กชายอนุชา บัวคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๒๙

เด็กชายอภิชาติ อานันท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย วัดกระแอกน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๐

เด็กชายกำพล บุญเจือ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๑

เด็กชายกิตติทัต บันดาเทา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๒

เด็กหญิงดวงใจ แก้วบัวเคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๓

เด็กชายธนกร เมษาดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๔

เด็กหญิงนิตยา มณีสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๕

เด็กชายศิริมงคล บุตรพิมาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๖

เด็กชายอนุวัตร แสงเนตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๗

เด็กหญิงอวิกา สีหาบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๘

เด็กหญิงไพลิน แก้วบัวเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๓๙

เด็กชายชัชพล บุญทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ คำโสภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๑

เด็กชายปองพล พิมพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๒

เด็กชายวิระยนต์ สีหาบุตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๓

นายธนิตชาติ ทองมงคล
๑๒/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๔

นายสุพรรณ สมเนตร
๒๘/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๕

เด็กชายคำนวณ บุญเจือ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๖

เด็กหญิงพลอยสวย ศรีสำอางค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๗

เด็กหญิงวิจิตรา ทานะขันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๘

เด็กหญิงสวรส จิตรโภคา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๔๙

เด็กชายสาคร ดวงน้อย
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๐

เด็กชายสุวิจักขณ์ ภาษี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๑

เด็กหญิงคิรากร ประสงค์เสียง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๒

เด็กหญิงนิตติยา ศาลาทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีหาบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๔

เด็กหญิงรัตมนี บังศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๕

เด็กชายวรายุส กำเกียง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

พันธมาต
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๗

เด็กชายอดุลย์ สีหาบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๘

เด็กหญิงธนพร กล้าหาญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๕๙

เด็กหญิงนัยน์ปพร จันทปฎก
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๐

เด็กหญิงบุณยอร เดียระดาษ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๑

เด็กชายปรมินทร์ ทะยัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๒

เด็กหญิงวรนุช วรพุฒ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๓

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญวิจิตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๔

เด็กหญิงอังควรา บุญวิจิตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย วัดโนนสูงสุทธาวาส  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๕

เด็กชายกฤษณะ เฉลิมสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๖

เด็กชายก้องภพ พรมมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๗

เด็กหญิงณัฐธยาน์ มูลทา
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๘

เด็กชายดนุนันท์ ทาระศรี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๖๙

เด็กชายธนาโชค สุวรรณสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวงคุณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๑

เด็กหญิงนริศรา ทวีพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๒

เด็กหญิงพิชาพร จันทาโทอ่อน
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๓

เด็กหญิงพิลาวรรณ วงษาลุน

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๔

เด็กชายภูวดินทร์ คำโสภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๕

เด็กหญิงวรารัตน์ สุวรรณหงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๖

เด็กหญิงวิสุดา บุดดาโจม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๗

เด็กหญิงกิงกมล

่

อินแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๘

เด็กหญิงณฐพร สาเวช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๗๙

เด็กหญิงนวพร ทองฟก
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๐

เด็กหญิงนิรชา เถาว์ทุมมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๑

เด็กหญิงปนัดดา จันทาทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๒

เด็กหญิงปลายฝน โพธิไธสง

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๓

เด็กชายพรชัย คำนาโฮม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๔

เด็กชายภูเบศ นามวงสี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๕

เด็กหญิงศิริยาภรณ์ อาพันธ์พฤกษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา พันพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๗

เด็กหญิงสุจิตรา คำภารส
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๘

เด็กหญิงอิงอร อุดมดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๘๙

เด็กหญิงเบญจพร กัญญามา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๐

เด็กชายกฤตนัย ทองชมภู
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๑

เด็กหญิงคีตภัทร มาตมุนโท
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๒

เด็กหญิงดารณี พิมพ์ไชย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๓

เด็กหญิงภานุศรี สุทธิโคตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๔

เด็กชายรุ่งราวรรณ โสภาพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๕

เด็กหญิงลลิตา ศรีพันธ์ภูมิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๖

เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณบุปผา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๗

เด็กหญิงกนกนิภา สีลาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ สุตัญตังใจ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขยันการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นีระมนต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๑

เด็กชายตะวัน หอมดวงสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทะคำวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๓

เด็กชายนิพนธ์ หงษ์คำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๔

เด็กหญิงบุษบา คันทะรส
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๕

เด็กหญิงลินดา อุทานุเคราะห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๖

เด็กหญิงวิยดา บัวบาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๗

เด็กหญิงสมฤดี อุดมพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๘

เด็กชายสิทธิชัย มนตรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๐๙

เด็กหญิงสุนิษา ทาคำดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๐

เด็กหญิงอธิติยา ชัยลักษณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๑

เด็กหญิงเกษสุดา อุดมพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๒

เด็กชายประยูร สุระสิงห์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๓

เด็กหญิงวรรณวิสา ใจธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๔

เด็กชายวีระเดช ดาสะอาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๕

เด็กชายสิรวิชญ์ เหล็กอยู่
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จงกันกลาง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๗

เด็กหญิงลักษณ์สุดา สุนาวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุพะผา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๑๙

เด็กหญิงมัณฑนา จันทะแจ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๐

เด็กชายศิวกร คำจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๑

เด็กชายสุรชาติ ส่องสิงห์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มัคดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๓

เด็กหญิงอุมากร บุดดาวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ธรรมพิทักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ คำแพงจีน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๖

เด็กชายจตุรวิชญ์ คำแพงจีน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๗

เด็กชายจิรพนธ์ ศรีมาบุตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๘

เด็กชายธนพล บุดดาเหลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๒๙

เด็กหญิงนิศาชล คำแพงจีน
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๐

เด็กหญิงบุษกร บุดดาเหลา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๑

เด็กชายพีระพัฒน์ สบายใจ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๒

เด็กหญิงมุทิตา สุวรรณกูฎ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ชรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๔

เด็กชายอภิลักษณ์ ปตนาพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๕

เด็กชายอาทิตย์ บุดดาเหลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๖

เด็กชายชนวีร์ จันดีโพด
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๗

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๘

เด็กหญิงมาริสา คำแพงจีน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๓๙

เด็กชายวีรภัทร คำแพงจีน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๐

เด็กหญิงกนิษฐา พิมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๑

เด็กหญิงปนัดดา คำโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๒

เด็กหญิงพรพิลัย มีคำนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๓

เด็กหญิงเตชินี เจือพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๔

เด็กหญิงกฤติยา คำโสภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๕

เด็กหญิงชลิดา สุดสอาด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ พรมศร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๗

เด็กหญิงวรนุช เจริญราษฎร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๘

เด็กหญิงวิยะดา พรมสุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๔๙

เด็กชายวีรภัทร คำนาโฮม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๐

เด็กหญิงศุภนิดา คำนาโฮม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันดาชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี อุดมพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๓

เด็กหญิงตรีดาว มาศมุนโท
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๔

เด็กชายธีรภัทร จันทป
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ทำสะอาด
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๖

เด็กหญิงปรัชญา วิมลรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๗

เด็กชายปยะพล คำลอย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๘

เด็กชายลัทธพล จันทาโทอ่อน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๕๙

เด็กหญิงวิภาดา จันทาทิพย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๐

เด็กหญิงสิรภัทร จำปา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๑

เด็กหญิงอภิญญา ประอาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๒

เด็กชายเอกราช พรมจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดศิลาดล  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๓

เด็กหญิงชลลดา สิงห์แจ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๔

เด็กหญิงธนาภา ตาธุวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๕

เด็กหญิงปณิดา เจริญทัศน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ โคตธาริน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๗

เด็กหญิงมนฤดี ดาวประสงค์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๘

เด็กชายวงศกร ไชยหงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๖๙

เด็กหญิงศิริประภา อารีรมย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๐

เด็กหญิงสายชล พวงมณี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิบา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา โสภาพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๓

เด็กชายอนุชา เรืองเดช

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๔

เด็กหญิงกชกร ธุสาวัน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๕

เด็กหญิงชนาพร พรมสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๗

เด็กชายทวีชัย ชัยพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๘

เด็กหญิงปภาดา ดาวประสงค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๗๙

เด็กหญิงประกายดาว ผิวเงิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๐

เด็กหญิงปฐยาวัต สิงห์คำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๑

เด็กชายพัทธดนย์ เจริญทัศน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๒

เด็กหญิงพีรยา อุดมพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๓

เด็กชายวีรภัทร จันดีเลิศ
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๔

เด็กชายสถาพร ตาทุวัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๕

เด็กหญิงสิรินทรา พวงมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๖

เด็กชายอัศม์เดช จันตรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ตาทุวัน
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๘

เด็กหญิงทิพย์เกสร วิสาพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๘๙

เด็กหญิงปณิตา ไชยหงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๐

เด็กหญิงวราภรณ์ บัวทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๑

เด็กหญิงสุชานันท์ สาลีพวง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๒

เด็กหญิงสุภาพรณ์ โพธิบา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๓

เด็กหญิงอชิรญา จำปา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดสร้างแก้ว  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๔

เด็กชายกรวิชญ์ พันธมาต
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๕

เด็กหญิงกุลสตรี แสนสุข
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๖

เด็กหญิงจริญา ไชยภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๗

เด็กชายธีรภัทร วงษ์สระ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๘

เด็กหญิงอรวิสา ทำสอาด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๔๙๙

เด็กหญิงชลทิชา ศรีบุตตะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๑

เด็กชายการชัย บุษภาค
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๒

เด็กชายชาติชาย คำแสนราช
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๓

เด็กชายธวัชชัย ศรีพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๔

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์สวัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๕

เด็กชายปยะ สีดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ยอดมาลี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๗

เด็กหญิงภารดี คนพินิจ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๘

เด็กชายระพี ศรีพรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๐๙

เด็กชายวงศกร ใยสูบ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๐

เด็กชายสิทธิโชค คำแสนราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดนำเทียง

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๑

เด็กหญิงกมลนิตย์ สายบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๒

เด็กหญิงจิราพัชร โคตรทิพย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๓

เด็กหญิงบุษกร รัตนะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๔

เด็กชายรพีภัทร พันเกตุราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๕

เด็กหญิงเกศินี โนนกะโทก
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๖

เด็กชายกิตตินันท์ ลาพรมมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๗

เด็กหญิงชญานิศ ทิพรักษา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องขอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๘

เด็กชายธนภัทร พัดทาบ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๑๙

เด็กชายวรเมธ บุญมานันท์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๐

เด็กหญิงศิรินภา โพธิพิณย์

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๑

เด็กหญิงสุชาดา วันโมลา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๒

เด็กหญิงสุนิสา สีดาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๓

เด็กหญิงอทิติยา พาลสัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๔

เด็กหญิงอรทิดา พัดทาบ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมเสนาะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๖

เด็กหญิงวิชญาดา ดีใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๗

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญมานันท์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๘

เด็กหญิงดรุณี บุญมาทน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๒๙

เด็กชายรัตติพงศ์ พัดทาป

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๐

เด็กหญิงเกษมณี อินแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องยูง วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๑

เด็กหญิงกรณ์วิภา สาแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทวีโคตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปจชาบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๔

เด็กชายธีรภัทร พันธ์ขาว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๕

เด็กชายปญญากร สารีอาจ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๖

เด็กหญิงพลอยรุ่ง มลิวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๗

เด็กชายพีระภัทร พวงบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๘

เด็กชายมงคลชัย ใจธรรม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๓๙

เด็กหญิงวรนุช สุดยอด
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๐

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

สีหันต์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา มันลา

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๒

เด็กชายอิศรา อิมคำ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สืบบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๔

เด็กหญิงเกตชดาพร ทุสดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๕

เด็กชายเอกวิทย์ นิมนต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่ง วัดบ้านบุ่ง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๖

เด็กหญิงปริสรา สายราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๗

เด็กหญิงปวีณา สิงห์เสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๘

เด็กชายปยวัฒน์ แก่นมาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๔๙

เด็กหญิงพิมลนาฎ ผาแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๐

เด็กหญิงภัทชราพร บุปผาสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๑

เด็กหญิงภาวินี พันธ์ชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๒

เด็กหญิงศศินันท์ น่วมนวล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา ละเลิศ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ละเลิศ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๕

เด็กหญิงณัฐนิกา ปอมพิทักษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๖

เด็กชายธนัชพร เถาว์ทุมมา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๗

เด็กหญิงธนัญญา อ่างคำหงษ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๘

เด็กชายธีระพัฒน์ ปุณประวัติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๕๙

เด็กชายนนธวัตร บุบุ่น

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๐

เด็กหญิงพินพิชชา ละเลิศ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ โสพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๒

เด็กหญิงสิริวิมล ปดถาพิมพ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๓

เด็กชายสุรพล ละเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๔

เด็กหญิงอนงค์นาถ นามมาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๕

เด็กหญิงอรุณวรรณ แสวงผล
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๖

เด็กชายอาทิตย์ พวงแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๗

เด็กหญิงกรพิน น้อยเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๘

เด็กหญิงกิตติมา สาประวัติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๖๙

เด็กชายชัชวาลย์ ละเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ ภูมะลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๑

เด็กหญิงปณิตา บุญมางำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๒

เด็กชายประพันธ์ เหลืองทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๓

เด็กชายภควัต สุริยะศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๔

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๕

เด็กชายวสันต์ ศรีหา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๖

เด็กชายอภิชิต แก้วสง่า
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๗

เด็กชายเกียรติกล้า บรรเทาทัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๘

เด็กชายเขมทัต แก้วสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๗๙

เด็กชายเมธี นันทบัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๐

เด็กหญิงจินดารัตน์ ทุสดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๑

เด็กชายจิรภัทร คำแสนราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๒

เด็กชายณัชพล ดอกหอม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๓

เด็กหญิงณัฐฐวดี วงค์คำกู๋
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๔

เด็กหญิงปวีณา กุลบุตรดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๕

เด็กหญิงพัชรา แก้วสง่า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๗

เด็กชายสนธยา ปุณประวัติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วสง่า
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สร้อยมาลุน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๐

เด็กหญิงอรทัย เขียวชอุ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๑

เด็กหญิงกาญจนา สายลาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๒

เด็กชายณัฐภูมิ คูณโปก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ปดถาพิมพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๔

เด็กชายธีรธรรม อ่อนคำบง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๕

เด็กชายธีรภัทร จันทิมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๖

เด็กชายภูดิศ พัดทาบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ ลาพรมมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๘

เด็กหญิงสุภาพร บุรัสการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๕๙๙

เด็กชายสุรกาญ ประดู่
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๐

เด็กชายเสกสรร ผุยอ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๑

เด็กหญิงไพริน ทิพรักษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๒

เด็กชายณัฐนนท์ บุรัสการ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๓

เด็กหญิงนลินพร เหล่างาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ ปตถาพิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๕

เด็กชายกฤตบุญ จันทร์เนตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๖

เด็กหญิงชนาภา แสนลือชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๗

เด็กชายธวัชชัย นาคดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๘

เด็กชายธีรภัทร พรมบุญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๐๙

เด็กชายนิธิวัฒน์ สู่สุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๐

เด็กหญิงปนิดา ประทุมรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๒

เด็กชายภูบดี โสภากุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๓

เด็กหญิงศุภิสรา โสภากุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๔

เด็กชายเฉลิมพล นันทะบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๕

เด็กหญิงกนกกร โพธิจักร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๖

เด็กชายกฤษณะ เดยังรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๗

เด็กชายทรงพล สาริก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๘

เด็กชายธีรภัทร สวัสดิชัย

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๑๙

เด็กชายประสิทธิศักดิ

์ ์

คำแสนราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๐

เด็กหญิงปยพร สีทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๑

เด็กชายพิชัย จิตตวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๒

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สมบัติผุย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๓

เด็กหญิงพิสมร นาคดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๔

เด็กหญิงภาวดี ธรรมาวัติ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๕

เด็กชายภูวนาท จำปาสา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จันดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๗

เด็กหญิงวทันยา แสงแย้ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๘

เด็กหญิงวิชญาดา สารีอาจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ เรือนชิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๐

เด็กชายสราวุฒ เหล็กเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๑

เด็กหญิงสุชาดา ค้องอ้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๒

เด็กชายสุเมธ ปุณประวัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๓

เด็กชายอนุชิต โสภากุ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๔

เด็กหญิงอนุธิดา บุสภาค
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๕

เด็กชายอภิโชติ ผาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๖

เด็กหญิงเกษรา จุลทัศน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๗

เด็กชายเจตพล สนธิธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๘

เด็กหญิงเทียรงาม ธิอามาตย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๓๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปอมพิทักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๐

เด็กหญิงเรืองศิริ วรรณวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๑

เด็กชายไมตรี ทุสะดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

กาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญคำชู

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๔

เด็กชายกฤษฎา พัดทาบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๕

เด็กชายสมพงษ์ บุญมานันท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๖

เด็กชายอลงกรณ์ นีระเสน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๗

เด็กหญิงกนิษฐา กันยาชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๘

เด็กหญิงณรินทร์ สีคำคง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๔๙

เด็กชายศรัณยู เลขะสันต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๐

เด็กชายอภิรักษ์ คำลีมัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๑

เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๒

เด็กชายฐานะวุฒิ ยาสาสัญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๓

เด็กชายวงศธร ลาพรมมา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๔

เด็กชายศรามาส ผ่องกาไสย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๕

เด็กหญิงอาทิตยา พรหมศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๖

เด็กชายอิทธิพล บุญสอน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๗

เด็กชายคฑายุทธ ชาติสาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๘

เด็กหญิงจิรประภา อุปทัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๕๙

เด็กชายจิรายุส พัดทาป
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๐

เด็กหญิงทิพกฤตา ปสสาสิงห์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๑

เด็กชายธีรภัทร ปตถาพิมพ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๒

เด็กหญิงปนัดดา บุดสีสาย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๓

เด็กชายวัชระ พาสว่าง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๔

เด็กหญิงสุจิตตรา ศิริณู
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๕

เด็กชายคณิศร ภาคชมภู
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๖

เด็กหญิงงามลักษณ์ บุรัสการ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๗

เด็กหญิงชนากานต์ สิงห์แจ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๘

เด็กชายชลทาน อุระวงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๖๙

เด็กชายชุติพนธ์ จันทร์โสภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๐

เด็กชายธนากร สิมาวัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๑

เด็กหญิงธนารีย์ สีมาคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๒

เด็กหญิงธันยพร ธาถาวร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๓

เด็กหญิงนฤมล อนันต์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๔

เด็กหญิงนิราพร โมหา
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๕

เด็กหญิงพิสมัย พิลารัตน์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๖

เด็กชายวัฒนา แพงคำลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๗

เด็กหญิงวิจิตรา สายเคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๘

เด็กชายวุฒิไกร ชนะเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๗๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีมาวัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๐

เด็กชายสัณหภาส คำภาชาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๑

เด็กหญิงสุมนทรา สีมาคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๒

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงกล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๓

เด็กชายอนุชา ก้อนคำบา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๔

เด็กชายอนุชา สายเคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๕

เด็กหญิงอาริยา บังสี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ใจภักดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ สิงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๘

เด็กชายธีรภัทร พรมยม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๘๙

เด็กชายพรมมินทร์ พลเยียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๐

เด็กหญิงลินดา ธิน่าน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๑

เด็กชายวสพล ปดนาพัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๒

เด็กหญิงเมธิตา มัควา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ทาระศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๔

เด็กชายเจษฎา สิมเจริญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๕

เด็กหญิงโนรา สิมเจริญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๖

เด็กชายชินกฤต ดารา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๗

เด็กชายภาวัต สายแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๘

เด็กหญิงเกวลิน เจริญทัศน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๖๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา กาทอง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๖ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๐

เด็กหญิงภาสินี มาพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๑

เด็กหญิงสุพัตรา จำปาศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๒

เด็กหญิงอุบลรัตน์ จันทาใส
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา มาพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๔

เด็กชายจักรชัย พิมพ์แก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๕

เด็กหญิงจิตราวดี สมบัติหลาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทาระศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๗

เด็กหญิงพิชญาภา บุญเลิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๘

เด็กหญิงสุนันทา แสงกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๐๙

เด็กหญิงสุนารี ทาระศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๐

เด็กชายโชคชัย ทะนานคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๑

เด็กหญิงปณณพร กุลธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๒

เด็กชายปยราช ชาติดำรงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๓

เด็กชายพีรพล ทองแดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๔

เด็กหญิงวรานิษฐ์ ภรณ์ฐิตินันท์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๕

เด็กหญิงสิริยากรณ์ บุสภาค
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๖

เด็กชายอิสรา ศรีมาบุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๗

เด็กชายธาดากร ปดชาพรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๘

เด็กชายนันท์ธนา ชนะชาญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๑๙

เด็กหญิงนิตยา กุลสำโรง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๐

เด็กหญิงสุริวิภา กมลรัตน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๑

เด็กชายชาญวิทย์ มาลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๒

เด็กชายณัฐภูมิ มรรควา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๓

เด็กชายธนดล มูลคำเหลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ใยสูบ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๕

เด็กชายปณณชัย จูมสิมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีพรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุดดีภักดิ

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๘

เด็กหญิงรดา สีสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ บุญมี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๐

เด็กชายเสกสรรค์ ทาทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๑

เด็กชายไกรมังกร ศรีละพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๒

เด็กชายจิราวัฒน์ สุคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๓

เด็กหญิงชญาดา คำศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๔

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บุดดีภักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ธรารักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ตาธุวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๗

เด็กหญิงบงกชรัตน์ บุดดีภักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๘

เด็กชายปฏิภาณ บุสภาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๓๙

เด็กหญิงพรภิมล ปาทาคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๐

เด็กหญิงมิณชญา มาลุน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๑

เด็กชายยุทธนา เจือบุญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๒

เด็กหญิงสงกรานต์ ส่องสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๓

เด็กชายสุวัฒน์ จิมทอง

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๔

นางจิตร์ แก้วอาจ
๑๘/๐๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๕

นายนิธิพัฒน์ อริกุล
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๖

นางบุญส่ง ทองไสล
๒๐/๐๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๗

นายปฏิภาณ ปดด้วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๘

เด็กหญิงปภัสรา บุญเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๔๙

นางสาวประนอม ไสลรัตน์

๑๘/๑๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๐

นายประพันธ์ พุทธเคน
๐๒/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๑

นางสาวปริศนา กล้าเกิด
๑๕/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๒

นายพงษ์ศวรรณ กงทิพย์
๐๓/๐๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๓

นางวิพาวรรณ ปดถาสาย
๐๗/๑๑/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๔

นางวิไลพร พวงมณี
๒๒/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๕

นายวุฒินันท์ บุรัสการ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๖

นางสาวศุภกร ดียิง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๗

นางสาวสายธาร รองทอง
๒๐/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๘

นางสาวสุกัญญา สมนึก
๐๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๕๙

เด็กชายสุทัศน์ ประอาง
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๐

นายสุพจน์ ปาคำทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๑

นายสุพจน์ ยากุล
๐๕/๐๗/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๒

นายสุพัฒน์ ลาพรมมา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๓

นายอรรถพล แก้วศิลา
๒๐/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๔

นายเกียรติศักดิ

์

แสงงาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญเลิศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๖

นายเด่นดนัย อาริกุล
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๗

นางสาวกนกพร ลิกหลัก
๒๘/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๘

นางสาวกิงแก้ว

่

มังคะการ
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๖๙

นางคำจันทร์ ช่วงชัย
๒๐/๐๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๘ / ๖๕๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๐

นายคำสอน มาตมุลโท
๒๗/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๑

นางสาวชนานิษฐ โพธิศรี

์

๒๕/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๒

นายณัฐวุฒิ คล้ายกระแส
๐๓/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๓

นายทวีชัย ทาระศรี
๑๘/๐๒/๒๕๑๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๔

นายธุวชิต สุระสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๕

นางนิกาย สายลาด

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๖

นายนิคม ฉันไชย
๐๙/๑๐/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๗

นายพงษ์พัฒน์ พรมวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๘

นางพัฒนา ทรารักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๗๙

นายภัคพงค์ กองพงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๐

นายภูวดล กันยาสาย
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๑

นางสาวมินตรา บุญมานันท์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๒

นายวัฒนา สีถากาล
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๓

นางสาววิภาดา โชติพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๔

นายศิริชัย สมประสงค์
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๕

นายสกล ทาระศรี
๒๐/๐๔/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๖

นายสมชาย มณีสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๗

นายสัญญา สีถาการ
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๘

นางสาคร ผาพรหม
๑๑/๐๖/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๘๙

นางสาวสาวิตรี กาเมือง
๑๕/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๐

นางสาวสุกัญญา ภูษากิจ
๐๓/๐๖/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๑

นายสุขสรรค์ แก้วสว่าง
๐๕/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๒

นายสุรศักดิ

์

พาพิมพ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๓

นางสาวอภิสรา เติมจิตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๔

นายอรรถชัย ไชยรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๕

นายอาคม ภูมีสวย
๐๓/๑๐/๒๕๐๘

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๖

นายเจริญศรี มณีวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๑๖

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๗

นายเศกสิทธิ

์

คำแพงจีน
๒๐/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๘

นางสาวแก้วตา สีถากาล
๒๐/๐๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๗๙๙

นางแสงมณี คำโฮม
๑๗/๐๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๐

นางใจรักษ์ อุ่นจิตย์
๓๑/๐๓/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๑

เด็กหญิงชนกวนันท์ เคนทองที
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๒

เด็กชายพลวัฒน์ เจริญทัศน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ปาคำทอง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๔

เด็กหญิงภัทธริดา ทัศนะโก
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๙ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๕

เด็กชายภาสกร สุภะผา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๖

เด็กหญิงวนิดา คงชาวนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๗

เด็กชายศรัณู แข็งสันต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๘

เด็กหญิงศรันยา คำหลอม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๐๙

เด็กชายศิริมงคล ใจภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๐

เด็กชายศิวกร กองศรี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ปาคำทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วคำชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ปาคำทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๔

เด็กชายธานี สารวิจารณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๕

เด็กหญิงนรีรัตน์ ปาคำทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๖

เด็กหญิงพัชราภา พันธุชิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๗

เด็กหญิงสาธิกา ภูขมัง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๘

เด็กหญิงอินธิรารัตน์ ไชยรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๑๙

เด็กหญิงแก้วนภาพร อ่อนเนตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๐

เด็กชายกนก ขุนนามวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๑

เด็กชายณัชพล อารีกุล
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๒

เด็กชายณัฐพัชร์ พละศักดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาคำทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาคำทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๕

เด็กหญิงดารุณี เจริญทัศน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทียงดี

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๗

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ แก้วคำชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๘

เด็กชายพีรวัส อันโย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๒๙

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้ววิชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๐

เด็กหญิงศิริภา อรรคธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๑

เด็กหญิงสรวรรณ ปาคำทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๒

เด็กหญิงกมลชนก แก้ววิชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ วันโมลา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๔

เด็กหญิงผัลย์ศุภา คุลธิ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ทาคำห่อ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๖

เด็กชายภัทรพล พุดอุดม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๗

เด็กชายมนตรี ทาคำห่อ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๘

เด็กหญิงวรรณณิษา คูณเลสา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๓๙

เด็กชายวัชระ คำโฮม
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๐ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ ปรีสวิง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๑

เด็กหญิงอติรัณณ์ คุลธิ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ไสลรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีมาคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๔

เด็กชายตังศิริ

้

วันโมลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๕

เด็กหญิงทิพปภา ตริวงษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา มะรีจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๗

เด็กหญิงพรรณธิวา โสชะดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี ปราบภัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๔๙

เด็กชายสนธยา แสงคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๐

เด็กชายสุรวุฒิ ศรีมาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ยอดมาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๒

เด็กชายเอกทักษิณ บุญคำชู
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๓

เด็กชายไกรศร เรือนชิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๔

เด็กชายกาจพล ฉันไชย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ปราบจันดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๖

เด็กหญิงจิณณพัต ใจภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉันไชย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๘

เด็กหญิงทัศพร กาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๕๙

เด็กหญิงปลายฝน ใจภักดี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๐

เด็กหญิงปทมพร ศรีมุกดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๑

เด็กหญิงรัชฎาวรรณ พวงอก
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๒

เด็กหญิงรุ่งฤดี สารีมูล
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๓

เด็กหญิงวิภาพร กัญญาชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๔

เด็กชายสิทธิเดช นามโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา ลาธุลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๖

เด็กหญิงกนกพร ตริวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๗

เด็กชายจิรชัย แก้วสง่า
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๘

เด็กชายบูรพา วงค์สุริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๖๙

เด็กหญิงพลอยไพริน ปราบจันดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๐

เด็กชายพีระนันท์ สายใหม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๑

เด็กชายภาคิน พาระนา

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๒

เด็กชายศักดินนท์ นนทเสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๓

เด็กหญิงอาทิตยา ก้อนเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๔

เด็กหญิงแพรวพราว ปราบจันดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ชืนใจ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๖

เด็กชายธวัชชัย บุดสีสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๗

เด็กชายเจนนุพล คูณเลสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๘

เด็กชายชลชาติ คำกระจาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๗๙

เด็กหญิงภัทรวดี อริกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๐

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีสำอางค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๑

นายสุธิพงษ์ นันทะบัน
๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๒

เด็กหญิงศรัญญา จันทพวง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๓

เด็กหญิงแพรวา หงษ์คำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๔

เด็กหญิงกุลนัฐ ไชยวาร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๕

เด็กหญิงนำผึง

้

แสนใส
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๖

เด็กหญิงมัญชุสา สายบัว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา ประคองใจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๘

เด็กชายกันตพงศ์ ทองโสม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๘๙

เด็กหญิงจิรภิญญา หนูสะอาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๐

เด็กหญิงชาลิสา คำนนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๑

เด็กหญิงณัฐชยา โมลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๒

เด็กหญิงณัฐฐา จันดาชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๓

เด็กหญิงดาริกา ถาพรมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๔

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีโกศล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๕

เด็กหญิงนันทิมา ทาระศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๖

เด็กชายภาคิน บุรัสการ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๗

เด็กชายวิทวัส ไพเราะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๘

เด็กชายวีระพล สิมาทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๘๙๙

เด็กชายสิทธิราช กิงแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๐

เด็กหญิงสุชัญญา หอมหวล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๑

เด็กหญิงสุชาดา การุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๒

เด็กหญิงสุชาวดี สิมมาเคน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๓

เด็กหญิงสุภาพรรณ มันการ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี หอมหวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๕

เด็กหญิงอนัญญา โคตรสมพงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เลือกนารี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๗

เด็กหญิงแก้วมณี ธาราศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๘

เด็กชายจีระภัท อำพรศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๐๙

เด็กชายชัยพร อินแข่งขันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๐

เด็กชายชัยยุทธ ขุนเทพ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ไชยปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๒

เด็กหญิงณัฐญาพร คำภูมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๓

เด็กชายธนกร กิงทุมมา

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๔

เด็กหญิงบุษยา วงษ์สาลุน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๕

เด็กชายปกษา จันทร์จำรัตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แก้วคำกอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๗

เด็กชายพิชิตชัย ใจภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๘

นางสาวมุทิตา จุลทัศน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๑๙

เด็กหญิงรสรินทร์ ศรีลาวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ไพเราะ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล สุขสุลี
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ อาษาภูธร
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๓

นางสาวสุภาวดี คำภูบาล
๓๐/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๔

เด็กชายอภิชาติ มูลคำเหลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พงษ์มาลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๖

เด็กหญิงอำพร วงสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๗

เด็กชายเกรียงไกร พิศวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ โทสีทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรทะโท
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๐

เด็กชายเดชาวัต น้อยหัวหาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๑

เด็กชายเอกไพลิน วงษ์ภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๒

เด็กชายกฤตเมธ คำภานิล
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๓

เด็กชายจักรกฤษ ละเลิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๔

เด็กหญิงจินตนา ศรีมาคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ แสงใบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๖

เด็กชายชัยมงคล คำภักดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ วงชาลี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิมาทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวโรยรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิงห์สุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๑

เด็กหญิงธัญชนก แก้วประเสริฐ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๒

เด็กชายธีระพงษ์ พรมยม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๓

เด็กชายนวพล ศรีพราย
๒๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ คำภักดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๓ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ปดสาสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๖

เด็กหญิงปวีณา ปดนาพัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๗

เด็กชายพงศกร ปดนาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๘

เด็กชายพงศ์พัทธ์ ทับทิม
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๔๙

เด็กชายภาคภูมิ นาคำมูล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๐

เด็กชายลัทธิชัย แสนอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๑

เด็กชายวรรณลภย์ ธรรมอาดูล
๑๖/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๒

เด็กชายวัชรพล อ่อนจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปดถาพิมพ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๔

เด็กหญิงวิยดา โสภากุล
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๕

เด็กหญิงศศิธร ช่วงชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๖

เด็กชายอธิวัฒน์ บุญใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๗

เด็กชายอนิรุตห์ แต้มงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บุสภาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๕๙

เด็กชายอัมพล ทาลาศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๐

เด็กชายอาคม ชมพุฒ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๑

เด็กชายเกรียงไกร หอมหวล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๒

เด็กหญิงเพียงใจ จำปาศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๓

เด็กชายเอกชัย เวียงคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๔

เด็กชายเอกชัย แสวงวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๕

เด็กชายเอกพงษ์ พุทธเดช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๖

เด็กชายเอกราช วงศ์ชาลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๗

เด็กชายกฤษฎา ปองกัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิทธิศร
๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๖๙

เด็กชายจินตวัฒน์ จันทร์โสภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๐

เด็กชายชลชาติ ส่องศรีโรจน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๑

เด็กชายทศพล ตันโยทา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๒

เด็กชายธัญพิสิทธ์ คำมาโฮม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ดวงชนิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๔

เด็กหญิงวิชิดา ถิราวุฒิ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๕

เด็กชายวิทวัส สีทิมทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๖

เด็กชายศราวุฒิ มัคคะสุด
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๗

นายสหัสวรรษ ดาสะอาด
๓๐/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา คำมาโฮม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๗๙

เด็กชายสุภัทร จันทร์เพ็ญ
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๔ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๐

เด็กชายอนุชา แก้วคำกอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ แพงพรมมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๒

เด็กชายไพรวรรณ สุขใจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๓

เด็กหญิงกมลชนก ดวงจำลอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๔

เด็กชายฅทาวุธ สารกอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๕

เด็กหญิงจิรารัตน์ เงาศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๖

เด็กหญิงจีระภา สีระ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๗

เด็กชายชินดนัย สีดากุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ บรรมณี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมวัติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สังสงหา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๑

เด็กชายธนกร ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๒

เด็กหญิงนริษา วังชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๓

เด็กชายนวพล โททอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๔

เด็กหญิงนัฐธริกา ทองไสล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๕

เด็กหญิงนันทิยา สายเสน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๖

เด็กชายนำชัย อันโย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๗

เด็กหญิงประภัสสร แก้ววงษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๘

เด็กชายปารเมฆ ศรีโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๗๙๙๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสุรักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๐

เด็กหญิงพิมพ์นภา ปานเหลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๑

เด็กหญิงพิศมัย คำภานิล
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วสว่าง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๓

เด็กชายรัชชานนท์ สายเสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๔

เด็กชายวัชรชัย จันทะไข่สร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๕

เด็กหญิงศิรินภา นามพรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๖

เด็กชายสนธยา โททอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๗

เด็กชายสิทธิชัย สีดากุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๘

เด็กชายสุทัศ บุตรโท
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๐๙

เด็กหญิงสุพรรณี ปญญาวัน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๐

เด็กหญิงสุภัคสร ทองรส
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๑

เด็กชายอดิเทพ สายเสน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๒

เด็กหญิงอังสุดา รัตนะบาล
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ บุญทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๔

เด็กชายอานุภาพ แซ่เหง่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๕

เด็กชายเด่นชัย โสภากุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองลือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๗

เด็กหญิงจันทร์นภา วงษ์หนูพะเนาว์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา สิงห์แจ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ นามวงสี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ มีคำนิตย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ว่องไว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๒

นายขจรศักดิ

์

จำปาคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๔

เด็กชายธนวัฒว์ กุคำพุทธ
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๕

เด็กหญิงนัฐนิชา คะณาสา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๖

เด็กหญิงปรารถนา แก้วสง่า

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๗

เด็กชายปรีชา ก้อนคำบา
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๘

เด็กหญิงปยวรรณ กันหาสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๒๙

เด็กหญิงรัตนา สีกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๐

เด็กหญิงวิชญาดา อ่างคำหงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๑

เด็กหญิงสาวิณี พิมชัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๒

เด็กหญิงสุภาพร พุธสาเดช
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

มังคะการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๔

เด็กชายสุเทพ ทองเวช
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๕

เด็กชายสุเมธ บรรมณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๖

นางสาวจิราพร ดวงแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๗

นางสาวชฎาพร ลาทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๘

นางสาวดรุณี มาพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๓๙

นางสาวธิติมา วงค์คำเหลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๐

นางสาวนงค์ลักษณ์ จุลทัศน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๑

นางสาวนุชธิดา ลุ่มนอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๒

นางสาวปรียากร บรรดิษฐ์วงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๓

นายพิพัฒน์พงศ์ ศรีพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๔

เด็กชายภูตะวัน แก้วสาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๕

นายวิษณุ สุพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๖

นายศักดิชัย

์

กลินศร

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๗

นายศุภวัฒน์ ศรีบุญเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๘

นายอภิสิทธิ นาคำมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๔๙

นายอภิสิทธิ

์

ศรีทอง
๑๓/๐๔/๒๕๓๙

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๖ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๐

นางสาวเกตน์สิรี วรรณเวช
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๑

นายกฤตวิทย์ เหมือนเหลือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๒

นายบริวัตร บุญประสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๓

นายพิทวัส นันทะบัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๔

นายมณฑล เฉลิมสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๕

นางสาวศรันย์พร คำแสนราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๖

นายอดิศร สารกอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๗

นางสาวกวินทิพย์ วงค์คำเหลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๘

นางสาวกัญจนพร สิงห์อ่อน

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๕๙

นางสาวกัญญาณัฐ โสมะมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๐

นางสาวจริตติญา เต้าทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๑

นางสาวจิดาภา สิมาวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๒

นางสาวณัฐชา จันทร์เทศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๓

นายดิษฐวัช เจริญทัศน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๔

นายธนพร อุ่นจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๕

นางสาวนราทิพย์ พันธ์ศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๖

นางสาวนิตยา สุดสอาด

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๗

นางสาวผกาสินี สีใส

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๘

นายพงษ์พิสิฎฐ์ จันสีโห
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๖๙

นายพนม ลาชินิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๐

นางสาวพรทิพย์ กิจติลาภ
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๑

นางสาวพรทิพา มูลคำเหลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๒

นายพิศาล นันทะสาร
๒๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๓

นางสาวภริดา บรรมณี
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๔

นางสาววัชราภรณ์ รัตนะบาล
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๕

นายวายุ พวงจินดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๖

นายวิชิต หุ่นฉัตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๗

นายสมพงษ์ รุจิโพชน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๘

นางสาวอทิตยา แสงสิงห์
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๗๙

นางสาวอรชา คณารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๐

นางสาวอรพรรณ อินทร์น้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๑

นายอรรถพล สุดสอาด
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๒

นางสาวอินทุอร กองพงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๓

นางสาวอุมาภรณ์ สีลาเพชร

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๔

นางสาวโสภา อ่างคำหงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๕

เด็กหญิงณัฐฑิตา อบมาพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๖

เด็กชายประกิต ลังขัด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๗

เด็กหญิงปาณิสรา สายหลง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๘

เด็กชายภาณุพงศ์ แดงอาจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๘๙

เด็กหญิงวิภาวดี รัตนกูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๐

เด็กชายศราวุธ สีสาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๑

เด็กหญิงสุธิกมล พรมดี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๒

เด็กชายไตรทศ ดวงสนิท
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๓

เด็กหญิงกุศุมาศ ตะริวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๔

เด็กชายจตุรภัทร ดาลุน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๕

เด็กชายจิรภาส อุ่นคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๖

เด็กชายชนะศึก ไสลรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๗

เด็กหญิงชนากานต์ ดอนน้อยโม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๘

เด็กชายณัฐกฤต บัวทุม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๐๙๙

เด็กชายวิษณุ มาลีจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๐

เด็กชายบุณยกร สนสุวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๑

เด็กหญิงพิชญาภา ร้อยด้วง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๒
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์

ปกษา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๓

เด็กหญิงภาวินี ดวงสนิท
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๔

เด็กหญิงรัตนาพร นามปญญา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๕

เด็กชายวุฒิพร ศิริชัย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๖

เด็กชายสิรภัทร สิงชารี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๗

เด็กหญิงอรอุมา ภูรินโท

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๘

เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์สาลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๐๙

เด็กชายชญานนท์ สุทธาคง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๐

เด็กหญิงชนีกรณ์ วงษ์สาลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๑

เด็กหญิงชลธิชา อริภู
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๒

เด็กหญิงชลธิชา เจริญทัศน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๓

เด็กหญิงณิชาภัทร จันทร์ไตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๔

เด็กหญิงดวงกมล มารศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๕

เด็กชายธาดา อริภู
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๖

เด็กชายนิติวัฒน์ สุทธาคง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๗

เด็กชายปกาศิต บัวหลาย
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๘

เด็กชายพีระพงษ์ ทาศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๑๙

เด็กหญิงยุภาวรรณ มีแววแสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๘ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ เพ็งมาศ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๑

เด็กหญิงรัตนากร ดาลุน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๒

เด็กหญิงรุ้งรวี รัตนะโสภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๓

เด็กหญิงวรรณพร ทองเติม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๔

เด็กชายวิชิต มูลชาติ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๕

เด็กชายศุภกร วิวิวแสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๖

เด็กชายสมคิด วงสาลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๗

เด็กหญิงสุวิชาดา กัญญาทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เวชกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ทองลี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๐

เด็กหญิงกันต์กมล กัญญาสาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สายหลง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ พุดอุดม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ วราพุฒ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๔

เด็กหญิงบุหงา สิงห์สู่
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๕

เด็กหญิงพรพิมล อนุพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงศ์ชาลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สืบสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๘

เด็กหญิงวรัญญา วงคำผุย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๓๙

เด็กหญิงวรัญญา ศิริเวช
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๐

เด็กชายวิจิตร พัดทาบ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๑

เด็กชายวิษณุ ไพคะเพศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๒

เด็กหญิงวีนัส แก้วพวง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ไสลรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๔

เด็กหญิงศุภัทรา สีทองทำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๕

เด็กชายสุทิวัส วรรคสังข์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๖

เด็กหญิงสุภาพร ไสลรัตน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๗

เด็กหญิงสุวัฒนา จันทร์ไตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โข่กำนัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๔๙

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมานัน
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๐

เด็กชายจิรยุทธ จันทร์ประชู
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

เสนาหาร
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๒

เด็กชายนลธวัช เวชการ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๓

เด็กชายวิศวะ ศาลาแก้ว
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๔

เด็กชายสกุลทรัพย์ อินทะพิมพ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๕

เด็กชายวิทยา ผลชอุ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

แสงนิล
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๗

เด็กหญิงจิราพร ลาธุลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๘

เด็กชายปรัตถกร ชมพุฒ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๕๙

เด็กชายวรรณธัช อาริกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๐

เด็กหญิงลมัย พรมบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๑

เด็กชายสัญญา อุยเอก
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๒

เด็กหญิงอรปรียา พลฤทธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๓

เด็กชายวิทยานุกร หมายหมัน

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์คำกู๋
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๕

เด็กหญิงวนัสพร สายสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๖

เด็กชายวีระยุทธ วงศ์มัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๗

เด็กหญิงอัญมณี คูณพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๘

เด็กหญิงกาญจนา คำผุย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๖๙

เด็กหญิงคีตภัทร วงษาบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๐

เด็กหญิงจิรภัทร คำโฮม
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคำมูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๒

เด็กชายณัฐตพล วรรณทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญหวาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๔

เด็กหญิงนริศรา อ่อนบุญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๕

เด็กหญิงปาณิศา ชูหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองสุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ลุ่นชนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๘

เด็กชายภาคิม คำผุย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๗๙

เด็กชายวุฒิธินันท์ ทองไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๐

เด็กชายอนุชา ศรีสร้อย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๑

เด็กหญิงอภิญญา แสนอินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๒

เด็กหญิงกัญญาพัชร สาวันดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๓

เด็กหญิงกุลจิรา ศรีวงษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๔

เด็กชายคำมูล พิลาทร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๕

เด็กหญิงจิราภา จำปาแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๖

เด็กหญิงณัติยาภรณ์ จันทะไพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๗

เด็กชายธงชัย มันวงค์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๘

เด็กชายธวัชชัย ศรีธรรมานุวัฒ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๘๙

เด็กชายนครินทร์ นาคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๐

เด็กหญิงนงลักษณ์ ไสลรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๑

เด็กหญิงนรมน วิวิวแสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ ขันทะวัต
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๓

เด็กชายพัทธพงษ์ พรมสร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๔

เด็กหญิงพิชญานันท์ ดวงงอก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา ยงเกตุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ สิงหาสิน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๗

เด็กชายยุทธนา พวงจำปา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๘

เด็กชายรัฐภูมิ ยุทธภิญโญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๑๙๙

เด็กชายวิศรุต บุรัสการ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๐

เด็กชายศิริมงคล ศรีวงษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๑

เด็กหญิงสุภัททรา ทองชุม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๒

เด็กหญิงอธิติยาภา แอะรัมย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๓

เด็กชายเจษฎาพร รักคำทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๔

เด็กชายเอกพันธ์ ศิริลักษณ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๕

เด็กหญิงกุลณัฐ สมมาคูณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๖

เด็กหญิงธิดารักษ์ ทองเหลือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๗

เด็กหญิงปรานปรีญา ลำเลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๘

เด็กชายปญญา แก้วคำกอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๐๙

เด็กหญิงพรนิภา ไสลรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๐

เด็กหญิงพัชราพา ชูตรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๑

เด็กหญิงฟาธิดา รากแก่น
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๒

เด็กหญิงภัคจิรา นักลำทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๓

เด็กหญิงวิรัญญาลักษ์ อาริภู

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)
วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๔

เด็กชายสาคร ไชยคง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๕

เด็กหญิงอลิชา สียางนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๖

เด็กชายธีรยุทธ เฉลียวพงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๗

เด็กหญิงนวพรรษ ยุวบุตรพงศ์กิติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๘

เด็กชายบุญอนันต์ ยกมาพันธ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๑๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ตาสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๐

เด็กชายรพี ดวงสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๑

เด็กหญิงวราพร ศรีภูธร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๒

เด็กชายหัตถชัย ลิมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๓

เด็กชายเปรมศักดิ

์

ต้นแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๔

เด็กหญิงกัลยาเนตร แสนทวีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๕

เด็กชายคณิศร ดวงสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๖

เด็กชายคมเพชร แสนศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ดวงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๘

เด็กชายธนศักดิ

์

พาสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๒๙

เด็กหญิงธัญญเรศ สีสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ทักทิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๑

เด็กหญิงนิชา จำปา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไพรจิตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๓

เด็กหญิงปนัดดา ดวงสินธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๔

เด็กชายประสิทธิพร สมเสาร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๕

เด็กหญิงผกาวรรณ วีสี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๖

เด็กหญิงภัคจิรา หาทรัพย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๗

เด็กชายภูมิพัฒณ์ พูลศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๘

เด็กหญิงศศิธร ทักทิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๓๙

เด็กชายศศิพงษ์ ห้องแซง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๐

เด็กหญิงอภัสรา ชาตะพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เค้ามูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๒

เด็กหญิงอัจฉราพร เหลากลม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๓

เด็กชายเพชรเกษม ผลสินธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๔

เด็กหญิงโสภิษตา ทองเหลือ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๕

เด็กชายกฤษฏา ลือชา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๖

เด็กชายกิตติชัย กำลังเร่ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๗

เด็กชายจตุรพงศ์ ทรัพย์ศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผิวพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๔๙

เด็กชายถาวร พาสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๐

เด็กหญิงนันทนา พาสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๑

เด็กชายบดินทร์ ทักทิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พาสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๓

เด็กหญิงพรวิภา แดนกาไสย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๔

เด็กชายพัฒนากร ทักทิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๕

เด็กชายภัครพงษ์ ทองเหลือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ วงพันธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๗

เด็กหญิงวรรณวิภา ดวงคำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๘

เด็กชายวันชัย ใจแช่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๕๙

เด็กหญิงวันวิสา สิงห์มุ้ย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๒ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๐

เด็กชายสันติสุข ทรัพย์ศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๑

เด็กหญิงสิรินยา บุญเชิด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๒

เด็กหญิงสิริสุข กองสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๓

เด็กชายอนุชา จำปา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๔

เด็กชายเจษฎา พาสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๕

เด็กชายเจษฎาพร ภูยอด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๖

เด็กหญิงเนติรัตน์ หาญจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๗

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ภูกิงแก้ว

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๘

เด็กหญิงเหมือนดาว สิงห์ศิลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๖๙

เด็กหญิงกรกมล พาสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๐

เด็กชายชนาพร ทรัพย์ศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๑

เด็กหญิงดาวใจ ผลสิทธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๒

เด็กชายธาริต ทองเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๓

เด็กหญิงนัฐพร ประสานสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๔

เด็กชายนัทธ์ชนัน ไชยโกฏิ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสงราช
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๖

เด็กหญิงบุษบากร กองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๗

เด็กหญิงมลฤดี ประดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๘

เด็กชายศรายุทธ พาสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๗๙

เด็กหญิงศศิธร วงศ์สวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๐

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ วงค์พันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา นนท์ศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๒

เด็กชายสุทธินันท์ หาทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๓

เด็กหญิงสุภาดา ทองทวี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๔

เด็กหญิงสุภาพร มูลสิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๕

เด็กหญิงอนุธิดา สิงศิลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๖

เด็กชายอมรินทร์ ทรายทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำข่อง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๘

เด็กชายเจษฎาพร มาลาวัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๘๙

เด็กหญิงแคทรียา แสนอุบล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๐

เด็กหญิงยุพิน แสนทวีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๑

เด็กชายศาสตรา วงค์พันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๒

เด็กชายศุภสิน บับภาร
๐๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๓

เด็กชายสุวรรณ เพชราเวช
๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิมพกรรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๓ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๕

เด็กหญิงกันต์ฤทัย มิลาวัลย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๖

เด็กหญิงจิรวรรณ จันบัว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๗

เด็กหญิงชยาภรณ์ นำเต้าทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๘

เด็กชายณัฐติพล พรมมา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๒๙๙

เด็กชายณัฐพล วงษาชัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปรีชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๑

เด็กชายตะวัน บัวจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๒

เด็กชายทินวัฒน์ ปดถวิง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๓

เด็กชายธนภัทร สิงห์ศิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๔

เด็กชายธนะศักย์ แวววรรณจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๕

เด็กชายธนโชติ ธรรมา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๖

เด็กชายธันวา สิงห์ศิลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๗

เด็กหญิงนัฐทริกา ขันตรีจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๘

เด็กหญิงนันทิชา สิงห์ศิลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๐๙

เด็กหญิงพรนิภา จันทร์สมาน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๐

เด็กชายพีรวัส ขันคูณ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๒

เด็กชายรณชัย ศรีโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๓

เด็กหญิงรัชนีพร จันสมาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๔

เด็กหญิงรัตนา จิตรจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๕

เด็กชายศราวุธ สวัสดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองจันดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๗

เด็กชายศุภชัย หาญณรงค์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๘

เด็กชายสมพงษ์ ใจทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๑๙

เด็กหญิงสมิตานัน สายทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๐

เด็กหญิงสาธิตา ขลุ่ยแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แพงเหล่า
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๒

เด็กหญิงอรทัย ทรัพย์ศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๓

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๔

เด็กหญิงอุมากร เหง้าบัว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ฝางคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ดรุณพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๗

เด็กหญิงโสภา สำเภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๘

เด็กชายไชยวัฒน์ อินทร์สอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๒๙

เด็กหญิงกมลพรรณ จันท์ศักดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๐

เด็กชายกันติทัต สมเสาร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา สำเภา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๒

เด็กหญิงขวัญธิดา บุตะคุ
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๓

เด็กชายจักรินทร์ ดวงสินธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๔

เด็กชายชัชพิสิฐ จันทคำมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๕

เด็กชายชาญณรงค์ เชืองดี

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๖

เด็กชายชินวัตร พูลสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๗

เด็กหญิงญาณิศา พุทธิพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๓๙

เด็กชายนภัสรพี แสนทวีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๐

เด็กหญิงนัฐยา เพชรน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๑

เด็กชายนันทวุฒิ วงค์ษาสนธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๒

เด็กชายนันธพงศ์ ยิงยง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๓

เด็กชายบริพัฒน์ เจริญชัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๔

เด็กหญิงภัทรวดี วิลามาตย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ไชยเหนือ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๖

เด็กชายรุจิกร นนท์ศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๗

เด็กชายวัชรพล นาคูณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๘

เด็กหญิงวีร์สุดา ทองสมคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๔๙

เด็กชายสราวุธ ทรัพย์ศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตราชู
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๑

เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ มุ่งอาสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๒

เด็กชายอนันดา วงค์พันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๓

เด็กชายอัครเดช ศรีมุงคุณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๔

เด็กหญิงเกศสุดา วงค์โสภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๕

เด็กชายกฤษตินัย ทองเหลือ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๖

เด็กหญิงกิจติมาพร บุญครบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๗

เด็กชายจักรพันธ์ สายเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๘

เด็กหญิงจันทิมา ทะโนลัพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๕๙

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ดวงสินธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๐

เด็กชายจิรพงษ์ นิลนิสัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๑

เด็กหญิงจิราพร สร้อยภาพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๒

เด็กชายชนาธิป พุทธิพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๓

เด็กชายณณฒวรรธ กิจการ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๔

เด็กชายณัฐชนน พันธ์โชติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ห้วยใหญ่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เผ่าพันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๗

เด็กหญิงดารัตน์ โคตรหา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๘

เด็กหญิงทรายแก้ว เกียดสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๖๙

เด็กชายธงชัย แสนทวีสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมบัติเมฆบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๑

เด็กชายธีรภัทร คงดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๒

เด็กชายธีรภัทร จันทราคีรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๓

เด็กหญิงนัทธมน ฝางคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๔

เด็กชายนันธนากร หมูนแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๕

เด็กหญิงนิชาภา บุญถม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๖

เด็กหญิงนิรมล สาเมฆ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๗

เด็กหญิงนำเย็น สุทธิแพทย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๗๙

เด็กหญิงปานตะวัน ทรัพย์ศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๐

เด็กชายพันธ์กร ทรัพย์ศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๑

เด็กหญิงพิจิตรตรา แก่นคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๒

เด็กชายพีรภัทร ปรีชืน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๓

เด็กชายภาคินัย พิมพกรรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๔

เด็กชายมงคล รัตนไตรภพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๕

เด็กหญิงมลิวัลย์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๖

เด็กหญิงรัตนพร จิตรจันทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฝางคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๘

เด็กหญิงวรรณษา สุวรรณะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๘๙

เด็กชายวายุ คูณตุ้ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๐

เด็กหญิงวิชุดา แสนทวีสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๑

เด็กหญิงวินัดดา คูณแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๒

เด็กชายศราวุธ ฤทธิมาร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๓

เด็กหญิงศรีประภา จันทร์สมาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา สัตยากุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๕

เด็กหญิงสุปราณี ดวงสินธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๖

เด็กชายสุพา สิงห์ศิลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๗

เด็กหญิงสุมิตรา ตราชู
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๘

เด็กชายอภินันท์ นนท์ศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๓๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยโกฏิ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๖ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๐

เด็กชายอัครินทร์ เลิศพัชรศศิกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๑

เด็กชายเตชทัต อรัญย๋อง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๒

เด็กหญิงแสงอำพร สุขธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๓

เด็กหญิงโศภิสรา แก้วคูณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ฝางคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๕

เด็กชายกฤตเมธ คอยคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พาสุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๘

เด็กชายธงชัย รุ่งเรือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๐๙

เด็กชายธนากร โปรดสูงเนิน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๐

เด็กชายธีรชัย วีสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๑

เด็กชายธีรนัย ปรีชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๒

เด็กหญิงนันทิกาน สิงห์ศิลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๓

เด็กชายนิธิกร นามสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๔

เด็กชายพันธวัช ครองทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๕

เด็กชายพุทธา ฝางคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๖

เด็กชายภราดร นนศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๗

เด็กชายภูริภัทร์ ฝางคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๘

เด็กหญิงยุพา ฝางคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๑๙

เด็กชายวิโรจน์ วงษาสน
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๐

เด็กหญิงศุภวรรณ สายทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๑

เด็กชายสุริชัย นางาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๒

เด็กชายสุริยัน เชืองดี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิลาคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์ศิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๖

เด็กหญิงอรอุมา พุทธจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๗

เด็กชายเทวา ฝางคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๘

เด็กชายเอกวุฒิ พาสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๒๙

เด็กชายกัสกร คล้ายปาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๐

เด็กชายจารุวิทย์ ชูบุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๑

เด็กชายจิระศักดิ

์

ฝางคำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๒

เด็กชายชาตรี สิงห์ศิลา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๓

เด็กชายธีรภัทร ปกกาเว
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๔

เด็กชายปณวัตร์ จิตรกลาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๗ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๕

เด็กชายพิสิษฐ์ อินทร์สอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๖

เด็กหญิงมาริสา แดงสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๗

เด็กหญิงวรรณษา บุญสิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๘

เด็กชายศรายุธ บังทอง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๓๙

เด็กชายสนันจิตร

่

สุขธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๐

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ษาสนธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๑

เด็กชายสุรวินท์ นนศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๒

เด็กชายอนันต์ พันธ์เพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๓

เด็กชายอรรถพล พิกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา ทะโนรับ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๕

เด็กชายเจษดา จันบัว
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๖

เด็กหญิงณิภาภรณ์ ศิริขันแสง
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ สีคราม
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๘

เด็กหญิงบัณณธร จันทรสมาน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๔๙

เด็กหญิงมทิตา อรัญย๋อง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๐

เด็กชายณัฐพนธ์ แสนทวีสุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๑

เด็กหญิงดวงนภา ศรีอาวุธ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๒

เด็กชายธนกฤต ครุนันท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๓

เด็กหญิงธัญญามาศ สารินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๔

เด็กหญิงธัญญาศิริ อ่อนคำลุน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๕

เด็กชายมนตรี ฝอยทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๖

เด็กชายวสุพล ขจรวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๗

เด็กชายสรนันท์ หวังผล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๘

เด็กชายสายฟา เขียวทองคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๕๙

เด็กชายกฤษณะ เส้นเกษ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๐

เด็กหญิงจุไรพร ละดาดก
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๑

เด็กชายสมชัย บุญชิต
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๒

เด็กหญิงวรางคณา ศิริสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๓

เด็กชายสมพงษ์ ประสีรัมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๔

เด็กหญิงอาริญา อุดมดัน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๕

เด็กชายเดชสิทธิ

์

โตนวุธ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๖

เด็กชายธนา ภาไพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๗

เด็กชายกฤษดา บัวรสศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๘

เด็กชายกฤษดา สมเพาะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๖๙

เด็กชายขวัญชัย สังข์โชติ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๐

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้ววิเศษ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๑

เด็กชายชิษณุชา ดีแสน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๒

เด็กหญิงณัฐชา ดีแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ฝางคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๔

เด็กชายถนัดชัย ศรีชมภู
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๕

เด็กชายธีรกานต์ มุ่งปองกลาง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๖

เด็กชายธีระชาติ เนืออ่อน

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญล้อม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๘

เด็กหญิงนันธานา สายสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๗๙

เด็กชายปฎิภาณ แก้วตา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๐

เด็กชายพรพินิต แซ่ไล่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๑

เด็กชายพิชิตชัย คูณแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๒

เด็กหญิงมณีวัลย์ สุนทรวิภาต
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๓

เด็กหญิงรัตน์ติกา พึงพา

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๔

เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๕

เด็กชายวรโชติ สิงห์ศิลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๖

เด็กหญิงวาสนา แสงศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๗

เด็กหญิงวิสุดา จันทร์ภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๘

เด็กชายวีรภัทร ทวีโยค
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๘๙

เด็กหญิงศิริวิภา รูปมาศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๐

เด็กหญิงสุกัญยา พรมดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๑

เด็กชายอภิชาติ ยวนใจ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๒

เด็กหญิงอรทัย ร่มเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๓

เด็กหญิงอรพิน คูณแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา ชูบุญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๕

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ พุ่มจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๖

เด็กหญิงดวงดอกรัก พันธุ์รักทรัพย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๗

เด็กชายธนากร วรรณทวี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๘

เด็กหญิงบุตรสตรี แสนทวีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๔๙๙

เด็กหญิงปณิดา พรมดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๐

เด็กหญิงปยะมาศ คงตางาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๑

เด็กหญิงพิมชนก พรมวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ร่มเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๓

เด็กชายศรัณย์ วรรณพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๔

เด็กหญิงศศิธร บรเพ็ชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๕

เด็กหญิงสุฐิตา รักแม่
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๖

เด็กหญิงสุภาดา ทองเทพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๗

เด็กหญิงอทิตยา สุวรรณกูฎ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๘

เด็กหญิงอินทิรา อิมสำราญ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๐๙

เด็กหญิงจิดาภา ลาพรมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๐

เด็กหญิงธัญวลัย เปนมงคล
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๑

เด็กหญิงนิพาภรณ์ แสงสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๒

เด็กหญิงนุชนาถ อนันตรังสรรค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๓

เด็กชายปฐมพร บุญบุตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๔

เด็กหญิงปวีณา อินทร์จำปา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๕

เด็กหญิงวิภาวดี บัณฑิตย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ราชเจริญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

ต้นแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๘

เด็กหญิงสุดาพร บุญปรก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๑๙

เด็กหญิงสุปราณี ศรีชมภู
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๐

เด็กหญิงอภิญญา เชือบัณฑิต

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๑

เด็กหญิงอรัญญา มาลัยพวง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๒

เด็กหญิงอัฐภิญญา อ่อนแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศักดิทองหน

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๔

เด็กหญิงเวธินี เลียงใจ

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ คูณแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชิณโชติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๗

เด็กหญิงปณฑิตากัลย์
ศรีวิสัย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๘

นางสาวรสสรินทร์ สืบทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๒๙

เด็กหญิงอรัญยา สุขมล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๐

เด็กหญิงนำฝน คำประสงค์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี อาญาสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๒

เด็กหญิงรัชดาพร ดอนน้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๓

เด็กชายหลิงหลิง คำมงคล
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๔

เด็กหญิงภัสราภรณ์ คำเรือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๕

เด็กหญิงเป สีพันดอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๖

เด็กหญิงผิงผิง คำมงคล
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๗

เด็กหญิงแพน จำปานาค
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ เขียวสอาด
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๓๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พูนพิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๐

เด็กชายณัฐพล กมลกลาง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๑

เด็กชายดนุนันท์ สมบูรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ มรรยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีพุทธเคน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๔

เด็กชายปฐพี มีวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๕

เด็กหญิงพัชรี ทองไสล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ เพ็ชรชาติเชือ

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๗

เด็กหญิงระรินทิพย์ บางขุนทด
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๘

เด็กหญิงลอสิริน วงศ์บ้านดู่
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๔๙

เด็กชายศศิศ จันทา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๐

เด็กหญิงอภิกษณา มรรยา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๑

เด็กหญิงเกวลิน มีสูงเนิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๒

เด็กหญิงจิรัญญา ปญญา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๓

เด็กชายชัยปภัส บุดดาวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๔

เด็กชายชินวัตร พาชัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๕

เด็กชายตะวัน คำน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๖

เด็กหญิงธันย์ชนก มีสูงเนิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๗

เด็กชายธีระ บุราไกร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๘

เด็กชายธีระจักษ์ ถวิลมาตย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๕๙

เด็กชายธีระเดช เชือกู้

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๐

เด็กชายนรพนธ์ วงศ์เสนา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๑

เด็กหญิงบุญญารักษ์ โพธิชัย

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๒

เด็กชายปฏิภาณ ทรงศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๓

เด็กหญิงปนัดดา เบ้าทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๔

เด็กหญิงปยพร ศิลสาตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๕

เด็กหญิงปยะดา สุนีย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๖

เด็กหญิงพัชราภา เขียวสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๗

เด็กหญิงภูริตา ภูมิทน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๘

เด็กหญิงมนัสวี สุระพี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๖๙

เด็กหญิงวรัญญา มัชฌิมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๐

เด็กชายสหรัฐ จันทร์อินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา สินเธาว์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๒

เด็กหญิงสุนิชตา นาทันลิ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๓

เด็กหญิงสุปราณี ใจทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๔

เด็กหญิงอัญชเกศ วิโท
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๕

เด็กหญิงอันญานี พวกไทสง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๖

เด็กชายเด่นภูมิ แก้วนิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๗

เด็กหญิงเมขลา กองแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๘

เด็กหญิงกัญจนพร สลักคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๗๙

เด็กหญิงกาญบุรี นามมะลิลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๐

เด็กชายชนธี ศรีภูมิพรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๑

เด็กชายบิวสุริยา

๋

พรมวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๒

เด็กชายบุญส่ง เพ็ชรกล้า
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๓

เด็กชายปฏิพรรธ พลจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๔

เด็กหญิงพรพรรณ ธรรมวัตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๕ เด็กชายมูฮัมหมัดอิดดะริด

หลงเก็ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๖

เด็กชายรพีภัทร ชัยชำนาญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ พลเทพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๘

เด็กหญิงหนูส่ง พระภูบาล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๘๙

เด็กชายไกรสร สิมมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๐

นางสาวปฏิญญา พัวระยะ

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๑

นางสาวสิริกาญจน์ ไกรธนานันต์
๐๖/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๒

นางสาวกัลนิกา องค์อาจ
๐๑/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๓

เด็กหญิงอุไรพร พระภูบาล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๔

เด็กหญิงมาลีรัตน์ พืชผลเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ผุยกัน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๖

เด็กหญิงนันท์ชนก คะยอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๗

เด็กหญิงนิธิวดี วิทูรย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ปะมามะเต
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๕๙๙

เด็กหญิงปนัดดา ฤทธิสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๐

เด็กหญิงพลอยขวัญ วันใส
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๑

เด็กหญิงภัทรจาริน จิตต์โต
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๒

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พลแหง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๓

เด็กหญิงรติพร ประทีป
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๔

เด็กชายรันติพงษ์ จันทร์สมาน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๕

เด็กชายสันติสุข เหล่าจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๖

เด็กหญิงเกศศิริน วิชาศิลป
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๗

เด็กชายเทพทัต จันทร์สมาน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๘

เด็กชายชูทรัพย์ บุตรคำดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๐

เด็กหญิงพรรณภา จันทร์สมาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๑

เด็กหญิงพิมนภา บุระมาศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๒

เด็กหญิงภิลาลักษณ์ เกตุวิสัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๓

เด็กชายอำพล เสาะไธสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๔

เด็กหญิงเพิมพูล

่

นามลิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๕

เด็กหญิงยลดา บำรุงศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๖

เด็กหญิงวารุณทอง พลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๗

เด็กหญิงกุลจิรา พรโสม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๘

เด็กชายจักรวรรดิ

์

ชมคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๑๙

เด็กชายจักรินทร์ พิมพะกรรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สุขคณา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สายเสน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๒

เด็กหญิงธิดาทิพย์ สุมา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๓

เด็กชายนภัสรพี ฉันไชย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๔

เด็กชายนาคพงษ์ ชมคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๕

เด็กชายพสุธร นามวงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๖

เด็กหญิงพัชรี สียางนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ ธรรมรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๘

เด็กชายวีรภัทร บัวลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๒๙

เด็กชายวุฒิชัย มะลิจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๐

เด็กหญิงศศิวิมล พิรักษา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๑

เด็กหญิงศิริวิมล ศรีนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๒

เด็กหญิงอินทิรา อุริวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๓

เด็กหญิงมินทร์ตรา อุริวงค์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๔

เด็กชายธงชัย ลาวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๕

เด็กชายปญชากร สวัสดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๖

เด็กชายอนุภัทร ฉำชาวนา
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๗

เด็กชายณัฐพงศ์ อุ้มแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๘

เด็กชายอรรถชัย ใบศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๓๙

เด็กชายนัฐวัช โคตรสิมมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๐

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ วงษ์แดง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๑

เด็กหญิงสกุณา แสนทวีสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๒

เด็กชายดวงเฉลิม วงษ์ดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๓

เด็กหญิงวนัชพร แสงสรศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๔

เด็กหญิงกายแก้ว อ่อนคลาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๕

เด็กหญิงกายทอง อ่อนคลาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๖

เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์เสนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๗

เด็กชายเจษฎา ตังสกุล

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๘

เด็กชายสราวุธ พาสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีชมภู
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๐

เด็กชายกฤษดา ทองคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๑

เด็กชายธีรยุทธ วงกลม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๒

เด็กชายภูมิบดินทร์ คำอ้าย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล ชาวตระการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๔

เด็กหญิงปภัสรา ศรีบุระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๕

เด็กหญิงพัชราภา ศรีบุระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ไทยประเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ วงค์พันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๘

เด็กหญิงนรากรณ์ คล้ายพยัฆ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๕๙

เด็กชายสสัยนันท์ สิงห์สู่
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๐

เด็กชายต้นตระกูล ยืนยง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๑

เด็กชายชนะชล ฝางคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๒

เด็กหญิงอริสรา คำยังยืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๓

เด็กชายภูฤทธิ

์

จันทร์ทรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๔

เด็กหญิงอรญา สิงห์ศิลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ยืนมัน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๖

เด็กชายธนชิต สมสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๗

เด็กชายสรไกร ฝางคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๘

เด็กชายอรรฆพร ชัยมงคล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๖๙

เด็กหญิงศิริกัญญา มลิมาศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๐

เด็กชายศุภรักษ์ ชนะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๑

เด็กชายวัชรากรณ์ นาล้วน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๒

เด็กหญิงวรรณนภา สลักลาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๓

เด็กชายยศกร ติตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๔

เด็กหญิงกฤตยา จันทร์ปรักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๕

เด็กชายสุทัศน์ นามเสนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๖

เด็กหญิงรัตนา บัวจูม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๗

เด็กหญิงพิชชาภา บัวกิง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๘

เด็กหญิงพีรณัฐ สิงห์อาจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๗๙

เด็กหญิงธนัญญา หงส์ลอย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๐

เด็กหญิงกาลัญู สิงห์โพนงาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๑

เด็กหญิงวรรณวิลาลัย
ชะโนลัพย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๒

เด็กหญิงนริกานต์ เมรัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๓

เด็กหญิงวาสนา คงสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๔

เด็กชายอภิชาติ ทะนงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๕

เด็กหญิงดวงมาลา บุญชิต
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๖

เด็กหญิงพลอยมณี มุ่งห้วยกลาง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๗

เด็กหญิงนัฏยาภรณ์ โพธิษา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๘

เด็กชายคมสันต์ อบพรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๘๙

เด็กชายนันทวุฒิ เส้นเกษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๐

เด็กชายประยุทธ โคตพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๑

เด็กชายพิชิตชัย เกือมรัมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๒

เด็กชายพีรเดช คูณปอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๓

เด็กชายยุทธกร แสงหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๔

เด็กชายรังสิมันตุ์ แสนโสภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๕

เด็กชายสุทธิชัย จำปาเทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๖

เด็กชายอภิชัย คำเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๗

เด็กชายอิทธิพล คำสุดแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๘

เด็กชายอนุรัตต์ พันธ์ผูก

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๖๙๙

เด็กหญิงนิภาพร สังสี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๐

เด็กหญิงรำไพ พันธุกร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๑

เด็กหญิงดาราวรรณ แสงราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๒

เด็กชายไตรภพ สิงห์ศิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๓

เด็กชายนภา กันยามา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๔

เด็กชายอภินัย คำเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๕

เด็กหญิงบุษบงศ์ ใจตรงดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๖

เด็กหญิงภคนันท์ สมเพราะ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๗

นางสาวปราณี ทวีทอง
๒๙/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๘

นางสาวศิริธรณ์ บุญศักดิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๐๙

นางสาวศิริวรรณ ลือชา
๒๗/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๐

นางสุภัท โยคี
๑๑/๐๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๑

เด็กหญิงจิรวรรณ์ กอบัว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๒

เด็กหญิงชลดา แสนทวีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๓

เด็กหญิงณัฐพร เข็มพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๔

เด็กชายพงศกร ใจอุ่น
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๕

เด็กหญิงพัชรีพร หมายสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๖

เด็กหญิงพันธิตรา เก่งแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๗

เด็กหญิงภาริณี อ่างมณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา เพียรธานี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๑๙

เด็กหญิงกัลญา สมเทพ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๐

เด็กชายถาวร แสนทวีสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๑

เด็กชายธันชนก ทองดอนแอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๒

เด็กชายธีรพัฒน์ จูมพล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๓

เด็กหญิงนัทชนัน เดชคำภู
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๔

เด็กหญิงนิยตา สมเทพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๕

เด็กหญิงปภาวดี สืบศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๖

เด็กหญิงปยธิดา บุญรอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๗

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ ทองเทพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๘

เด็กชายพีระศักดิ

์

ทองทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๒๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ ดวงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กอบัว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทร์แรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๒

เด็กชายสมใจ โพธิสุวรรณ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๓

เด็กหญิงสุพรรษา จำปาขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ ภูผักแพว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๕

เด็กชายปดิพัทธ์ วิลามาตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๖

เด็กชายปริวัตร์ ศรีคำภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๗

เด็กชายศรายุธ ขันงาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๘

เด็กชายศุภกฤต แสนทวีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๓๙

เด็กหญิงอทิตยา ศรีพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๐

เด็กชายอนุรักษ์ ทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๑

เด็กหญิงอภิญญา แสนทวีสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๒

เด็กชายเรืองศักดิ

์

รักมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๓

เด็กชายโชคทวี แสนทวีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๔

นางสาวจิราพัชร มูลเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๕

นายชัยณรงค์ แก้วศรี
๑๓/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๖

นายธนากร โพธิขาว

์

๐๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๗

นายพรรณเลิศ มาลัย
๒๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๘

นายวัฒนา แจ่มใส
๑๘/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๔๙

นางสาวศิริธนา แสนทวีสุข
๒๙/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๐

เด็กหญิงขวัญจิรา สุดตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๑

เด็กชายธนา จรรยากรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๒

เด็กหญิงนำผึง

้

ปญญาสัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๓

เด็กชายภูริณัฐ สมจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๔

เด็กชายศรชัย ภูมิคง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๕

เด็กหญิงสุภาวดี พงษ์งาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๖

เด็กชายอนันต์วิทย์ คำล้าน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๗

เด็กชายอนุชา ทัศเทียม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๘

เด็กชายเอกพันธ์ เส้นเกษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๕๙

เด็กชายแสนดี ส่วนบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๐

เด็กชายไกรสิทธิ ปติบูรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๑

เด็กหญิงพิมพา
ศรีเปลียนไพโรจน์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก รุ่งแจ้ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๓

เด็กชายพีรพันธ์ จันทร์ชะนะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๔

เด็กชายฉัตรชัย พรมสุข
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๕

เด็กหญิงพิศมัย บัวกิง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๖

เด็กชายรัฐเขต ผาจบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๗

เด็กชายสกิตชัย สายสี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๘

เด็กหญิงสาริกา แสนอ้วน
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๖๙

เด็กชายคฑาวุธ กันยุดม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๐

เด็กชายคมสันต์ บุญมัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทเกษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๒

เด็กหญิงธีรภัทรา บุญเจริญ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๓

เด็กหญิงนันทิดา ธนะบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๔

เด็กหญิงนารี บัวคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๕

เด็กหญิงปนัดดา บุญเถิง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๖

เด็กชายปรีชา พูลผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๗

เด็กหญิงพรวิรัตน์ วิถีไพร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๘

เด็กชายพรเทพ โทแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๗๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน ฟองเทศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๐

เด็กหญิงภัคจิรา แซ่ลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๑

เด็กหญิงรัตนากร บุญมานันท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๒

เด็กหญิงลาวัณย์ สมร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ ประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๔

เด็กชายศุภกิตต์ บุญทัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๕

เด็กชายสิทธิชัย ต้นสาย
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๖

เด็กชายสุรเทพ วงษ์ศรีกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๗

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญเถิง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โคตถา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๘๙

เด็กหญิงอุมาพร ส่งเสริม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๐

เด็กชายเทียนชัย เทพอาษา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๑

เด็กหญิงกัลย์สุดา พิมพร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๒

เด็กหญิงกิตติมาพร ห้วยใหญ่
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๓

เด็กชายชาญชัย สอนคูณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๔

เด็กชายธนธรณ์ สมิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๕

เด็กชายนินธนา โคตรหา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๖

เด็กชายปณณชัย บุญถม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๗

เด็กชายพีรพล นิลเกษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ บุญสาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๗๙๙

เด็กชายภุชงค์ สนอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๐

เด็กชายมิงเพชร

่

วงค์ยะมะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๑

เด็กหญิงรัชฎาพร เหมแดง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๒

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๓

เด็กหญิงลักษมี สุวรรณะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๔

เด็กหญิงสุพัตรา ปสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๕

เด็กชายสุริยา จำปาศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๖

เด็กชายอรรถราวุฒิ ลูกคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๗

เด็กชายเลิศอำนวย ต้นสาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๘

เด็กชายจักรกิจ ศิริธรรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๐๙

เด็กชายชนาธิป อีวานส์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๐

เด็กชายธนกร พิมศร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๑

เด็กหญิงนงรักษ์ หอมหวล
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๒

เด็กชายพิชุตม์ รุ่งเรือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๓

เด็กชายพีรพล นนท์ศิริ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ กองสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๕

เด็กชายวิโรจน์ จันทวี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๖

เด็กชายวีระวัฒน์ มอบหมาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๗

เด็กชายวุฒินันท์ จันทร์ส่อง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๘

เด็กหญิงสิริพร บุญมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๑๙

เด็กชายสุรชาติ แสงสุวรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๐

เด็กชายสุรเดช บุญถม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๑

เด็กหญิงอรอุมา สุวรรณกูฏ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๒

เด็กชายเจม วงกลม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๓

เด็กชายณัฐพล สิงห์โต
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ พรสี

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๕

เด็กชายกิตติภัทร ซาไธสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๖

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

วงศ์พรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๗

เด็กหญิงจริยา ผกาอบ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ นารี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทิมหิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๐

เด็กชายชาคริต ทับทิมหิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๑

เด็กชายณัฐพนธ์ สีสวย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๒

เด็กชายธนพล ปานะซำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๓

เด็กชายธนิต ปุยวงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๔

เด็กชายธีรภัทร กาเมือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๕

เด็กชายธีรภัทร พุทธพรหม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๖

เด็กชายนนธวัช ระเมิด

๊

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๗

เด็กหญิงนริศรา พิลามาศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๘

เด็กชายพงศธร หงษ์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๓๙

เด็กหญิงพรไพลิน โททอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๐

เด็กชายภักดี ใจธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๑

เด็กชายภัทรดนัย จินดาวัลย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๒

เด็กหญิงภุมริน ยำสะอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๓

เด็กชายภูวดล ประทัยบุตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๔

เด็กชายรพีภัทร วงแสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๕

เด็กหญิงระพีพร เบ็ญทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๖

เด็กหญิงฤดีรัตน์ ดำคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๗

เด็กหญิงวนารี รำจวน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๘

เด็กหญิงวริศรา ทองประสม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๔๙

เด็กชายวีรภัทร ระเมาะอา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๐

เด็กชายศรราม ศรีทองคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๑

เด็กชายศุภชัย พันนารี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๒

เด็กชายศุภชัย สายทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๓

เด็กชายศุภโชค สุขมนตรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๔

เด็กชายสถาพร ปวงสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๕

เด็กชายสรศักดิ

์

ขันเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๖

เด็กหญิงสาวิตรี เจียระเนีย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ พูลติม

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๘

เด็กชายสุรชาติ เปยแย้ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๕๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สร้อยมาศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๐

เด็กชายเจตณัฐ หงษ์ศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๑

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลาธุลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๒

เด็กชายธัชชัย หาสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๓

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญเชิญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๔

เด็กหญิงปภาสรณ์ ทองพรม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๕

เด็กหญิงปานฤดี รุ่งโรจน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๖

เด็กชายภูริณัฐ ไชยจักร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๗

เด็กหญิงมรกต สะพานกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๘

เด็กหญิงวิภาภรณ์ คำกระจาย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา สุขนา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๐

เด็กหญิงอทิตยา มุ่งงาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วันทวี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๒

เด็กหญิงกรวิภา ลอยเลือน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๓

เด็กหญิงชลธิชา นิยม
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๔

เด็กหญิงชลธิดา พิมพิมูล
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๕

เด็กหญิงธินิสา ศรีมงคล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๖

เด็กหญิงปริญญากร คงสมมนต์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๗

เด็กหญิงสหกมล เห็มทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๘

เด็กหญิงสุนิสา ซาเหลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๗๙

เด็กหญิงอริศราภรณ์ สืบสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๑

เด็กชายเมธา โจมสติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๒

เด็กหญิงไพลิน จำปา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๓

เด็กชายกำพล เย็นเสมอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๔

เด็กชายกิตติคุณ หงษ์คำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๕

เด็กชายกิตติวัฒนา คันทจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๖

เด็กหญิงชัชกร ปนทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๗

เด็กชายธนนันท์ ศิริยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๘

เด็กหญิงปนัดดา สีลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๘๙

เด็กหญิงพิชญาภา สอนหยุก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๐

เด็กชายวรายุส สิริษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๑

เด็กหญิงวิภาดา ตะชา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๒

เด็กหญิงศรัณญา นิเวศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๓

เด็กหญิงสุธิดา นิลบล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๔

เด็กหญิงสุนิสา ไชยปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๕

เด็กหญิงอภิญญา บุดละดา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๖

เด็กชายอภิสิทธฺ์ แก้วฟุ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๗

เด็กหญิงอมิตา สีชมภู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๘

เด็กหญิงอุดมพร ปานเหลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๘๙๙

เด็กชายไชยเดช สรุจวรโชติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๐

เด็กหญิงจิราพร พันธ์วิไล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๑

เด็กชายณัฐพล ไชยเดช
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๒

เด็กชายณัฐภัทร หอมชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๓

เด็กหญิงบังอร มะลิจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๔

เด็กหญิงบุษบา เอ้โทบุตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุนันท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๖

เด็กหญิงรจรินทร์ จันทะมา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๗

เด็กหญิงวิภาพร จันทะมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๘

เด็กชายเจษฎา ปนทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๐๙

เด็กหญิงแววมยุรา ไชยยงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๐

เด็กหญิงกนกนิภา ขวัญยืน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โคจำนงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๒

เด็กหญิงชลธินัน ตรกสังข์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๓

เด็กชายชัยวุฒิ กำเนิดสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญให้
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๕

เด็กชายธนภัทร ประมาพงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ มัตตะมิต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กลินพิกุล

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๘

เด็กหญิงนันทิญา มัตตะมิต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๑๙

เด็กหญิงประณิตา อุ่นคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๐

เด็กหญิงพัชรีพร เพตะสิต
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๑

เด็กชายพิรัช บัวตะคา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๒

เด็กชายภานุวัตร วรรณเพ็ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๓

เด็กชายรพี ภักดิดี

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๔

เด็กหญิงรวีวรรณ ปนทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๑ / ๖๕๔

้
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่
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๕

เด็กหญิงลดาวัลย์ เมียดตะแก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๖

เด็กหญิงสุภาพร ทีเทียง

่ ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๗

เด็กหญิงอธิชา จุลทัศน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๘

เด็กหญิงอรวรรณ ทากะเมียด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาโอง วัดตาโอง  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๒๙

เด็กหญิงกนกพันธุ์ บัวใหญ่
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๐

เด็กชายกิตติ จันแจ้ง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

มังคะการ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ อาจหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๓

เด็กหญิงชนิดา สร้อยจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๔

เด็กชายชัชวาลย์ มลสิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๕

เด็กหญิงณัฐฐาพร เกษคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๖

เด็กชายณัฐนันท์ ไชยสีหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๘

เด็กหญิงธัญจิรา ติระบาล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๓๙

เด็กหญิงปภาวรินท์ ไชยภักดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๐

เด็กหญิงประภาศิริ แก้วสว่าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๑

เด็กชายพงศกร เวชกามา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๒

เด็กหญิงพรวิมล ศรีนวล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๓

เด็กชายพลกฤต ชืนหลง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๔

เด็กชายพุฒิพงค์ ผ่านพินิตย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๕

เด็กหญิงรัชดา จันทร์โท
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๖

เด็กหญิงรัตนาวดี หงษ์โสภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๗

เด็กหญิงวิไล พิมาน
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๘

เด็กชายศรีวิชัย บุตรศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๔๙

เด็กชายสรวิศ เย็นวัฒนา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๐

เด็กหญิงสุภาวดี ขาวสะอาด
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๑

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๒

เด็กชายกิตติภพ ประจญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศุขหงษ์ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

อิมพิมพ์

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ โพธิชัย

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๖
เด็กหญิงทิพย์ธารธรรม

ศรีนวล
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๗

เด็กหญิงทิพวรรณ นาคประโคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๘

เด็กชายธีรวัฒน์ สิมสีดา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๕๙

เด็กหญิงนีรภา พันพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๐

เด็กหญิงพัชรา จันทร์เทพ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๑

เด็กหญิงภัทราพร สมพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หลวงแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๓

เด็กชายวรวิทย์ วัฒนสิงห์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๔

เด็กชายวีรพล สูงโคตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๕

เด็กชายวีรภัทร นมัสการ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๖

เด็กชายศิริมงคล แก้วคำบ้ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๗

เด็กชายเขตตะวัน บุญศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๘

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ไพรบึง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๖๙

เด็กชายคมกริช ชืนหลง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๐

เด็กหญิงธนพร ภาคพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๑

เด็กชายขนิศักดิ

์

สืบศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๒

เด็กชายคมเพชร บุญอุดม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๓

เด็กหญิงชนากานต์ โสภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๔

เด็กชายชินกร โพธิอุดม

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๕

เด็กหญิงวรพิชชา ชัยรถ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๖

เด็กชายสิทธิชัย เวชยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๗

เด็กหญิงสุนันทา โสภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๘

เด็กชายธนกฤต โคตรตัสสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ พวงมาลัย
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๐

เด็กหญิงวิชุดา เมรรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๑

เด็กชายศราวุฒิ ลัดดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๒

เด็กชายศราวุธ สีเหลือง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๓

เด็กชายศักดินนท์ แก้วสว่าง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๔

เด็กหญิงสิรีธร คูณศิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๕

นายเสกสรร ปกลงรมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๖

เด็กหญิงกวินธิดา แก้วอารีย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๗

เด็กชายกุศล มูลดับ
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๘

เด็กชายจิรภัทร ราชบาศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๘๙

เด็กชายฉัตรมงคล อุตรโพธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทิพย์รักษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๒

เด็กหญิงปรารถนา พลแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๓

เด็กชายพีระพล วิลามาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๔

เด็กชายรุ่งตะวัน อุดมวงศ์รัตนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๓ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๕

เด็กชายสุธวัช นาคประโคน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วัฒนสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๗
เด็กชายเจษฎาศาสตร์

พลราษฎร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๘

เด็กชายชนากร ปรัสพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๘๙๙๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชิณวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลอยละออง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๑

เด็กหญิงอรดี บุตรมาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๒

เด็กชายอาชาคริณ สีมาทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๓

เด็กหญิงอุทุมพร นกทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๔

เด็กหญิงพรพนา สุทาคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๕

เด็กชายมงคลทอง โสภากุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๖

เด็กชายชนะภัย สอนไชญาติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๗

เด็กชายณัฐภัทร์ ชารีจิต
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๘

เด็กชายปริญญา สุขศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๐๙

เด็กชายปยะ ทุมทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๐

เด็กชายศราวุธ มันคง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๑

เด็กหญิงไปรยา ประจญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๒
ว่าทีร้อยตรีธัญลักษณ์

่

ระกัม
๒๑/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๓

นางสาวพัชรี ทสาร
๑๒/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๔

นางสาวพิกุล พงค์ภา
๒๔/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๕

นายวสันต์ แก่นจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๖

เด็กหญิงกสิณา โสภวัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แวงวรรณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๘

เด็กชายจรัส สะลา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๑๙

เด็กชายนนทวัฒน์ ไชยสินธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๐

เด็กหญิงนภาดาว ซาววัลจันทึก
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๑

เด็กหญิงนัฏนรินทร์ ใจเครือ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๒

เด็กหญิงปนัดดา กมุทรัตน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๓

เด็กหญิงปาณิตา บุดดีภัก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ สารทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๕

เด็กชายพีรพล ละเลิศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๖

เด็กชายพีระพงษ์ พรมสุวรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๗

เด็กชายภูริภัทร์ คำถาอุตม์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๘

เด็กหญิงวนิดา ลุนศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๒๙
เด็กหญิงศิริวิลาวรรณ

ธาดาวงษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๐

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พันโสรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๑

เด็กชายสราวุฒิ ระเวีย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๒

เด็กหญิงสุกัลยา โมลานิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๓

เด็กชายสุจินดา กลินจันทร์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สดชืน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๕

เด็กหญิงอุมากร มนตรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๖

เด็กหญิงเบญจมาศ จันดาบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๗

เด็กหญิงกัณฐิกา สายพฤกษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๘

เด็กชายจิรายุวัฒน์ มูลเพ็ญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๓๙

เด็กหญิงชลธิชา เมอมะนา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๐

เด็กชายชัยมงคล บุดดาลี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๑

เด็กหญิงชุติมา แววตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญยะพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๓

เด็กชายธนธรณ์ คำนาโฮม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ กุคำใส
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๕

เด็กชายธวัชชัย ชืนตา

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๖

เด็กชายธเนศ สายแวว
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๗

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีมาบุตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๘

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ปุนประวัติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๔๙

เด็กชายปฏิภาณ สืบสีมา
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๐

เด็กหญิงปทุมวัน มะณีบุตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ชังคำ

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๒

เด็กหญิงภัณฑิรา เมตมาตร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา พันธ์เภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๔

เด็กหญิงภัทราพร บุญใหญ่
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๕

เด็กชายมงคล ชูสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๖

เด็กชายลัญชกร นามโท
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๗

เด็กหญิงวิภาพร รัตนะโสภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ บุญอาจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๕๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

คะนาพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๐

เด็กชายวุฒินันท์ สุระเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๑

เด็กหญิงศศิธร คำโสภา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๒

เด็กหญิงสุกัญญา เกือกูล

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๓

เด็กหญิงสุรางคนา มณีสังข์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๔

เด็กหญิงอภิศรา ทองไสล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๕ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๕

เด็กชายเอกภพ สัจจาธรรม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๖

เด็กชายโยธิน วรรณศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญสนอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๘

เด็กชายดนัยณัฐ ทะคำวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๖๙

เด็กชายตะวัน ซาววัลจันทึก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ปตสาสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันทรนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๒

เด็กหญิงธัญสุดา โสภวัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๓

เด็กหญิงนิภาพร คณาชอบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๔

เด็กหญิงปฑิตตา สายแวว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๕

เด็กหญิงประกายดาว จงเจริญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๖

เด็กชายปญญากร กริมรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๗

เด็กหญิงพรนภา มาลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ตรกสังข์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๗๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ประทุมมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๐

เด็กหญิงมุกดา ธาดาวงษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๑

เด็กชายรุจระวี จันทร์ภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๒

เด็กชายวราพล ตราชู
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๓

เด็กชายวราวุฒิ รสชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๔

เด็กหญิงวันวิสา คำโสภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๕

เด็กชายศราวุธ ลำเลียงพล
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๖

เด็กชายสุริยา แวงวรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๗

เด็กชายอานนท์ แก้วกลม
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๘

เด็กหญิงสมฤดี ศรีนวน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๘๙

เด็กหญิงสุนีพร ชูสวัสดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๐

เด็กหญิงอรนุช ทุมมานาม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๑

เด็กชายกิตติพงศ์ พุ่มจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขรอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๓

เด็กชายบัวคำ วิสายาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๔ เด็กหญิงประกายกาญจน์

คำศิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๕

เด็กชายภัทรกร สินสิมหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๖

เด็กชายสุนทร เพ็งเดียว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๗

เด็กชายอดิศร พรำนัก
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๘

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมยน
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๐๙๙

เด็กหญิงอังสุมาลิน แก้วกลม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๐

นายนนทวัชร กริมรัมย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๑

เด็กชายนันธวัช เมอมะนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๒ เด็กหญิงพิมพ์ผกาวรรณ

เขียวขำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๓

เด็กหญิงภัทรวดี ปุณประวัติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๔

เด็กหญิงมลิวัลย์ เพ็งเดียว

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๕

เด็กชายสนธยา พวงทับทิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๖

เด็กหญิงอภัสรา เกษแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๗

เด็กชายอำนาจ สารีธี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๘

นายณรงค์ พรมโลกา
๑๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๐๙

นางสาวจินตภา นาพิมพ์
๒๒/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๐

นางจุฬารัตน์ จันดาคูณ
๑๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๑

นางชลดา ศรีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๒

นายธราธิป จันดี
๑๐/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๓

นางปวีณา สีทาราช
๒๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๔

นางพัชรพรรณ นัยคูณ
๑๑/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๕

นางพิมศิริ ใบลี
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๖

นางสาวมานิตา สุทธิหา
๔/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๗

นางสาววิชุตา ผลิผล
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๘

นายวินัย สินสิมหา
๒/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๑๙

นางสาวสาวภารุณี สาระบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๐

นางสาวสุภาวดี ผกาศรี
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๑

นางสุรัญชนา บุตวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๒

นางอารีนาฏ นำระนะ
๑๓/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๓

จ่าสิบตรีอำนาจ จูแจ่ม
๒๗/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๔

เด็กหญิงกาญจนา เพตะเค
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๕

เด็กหญิงกิติญาดา บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๖

เด็กหญิงครองขวัญ ระศรีนวล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๗

เด็กหญิงจีระนันท์ โงนเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๘

เด็กหญิงณัฐพร หงษ์พันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๒๙

เด็กชายณัฐพล โภคชาติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๐

เด็กชายณัฐศักดิ

์

เบ็ญทา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๑

เด็กชายธนัทชัย รุ่งศศิธร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๒

เด็กหญิงนัฐวดี พิมพ์พันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ เมียดตะแก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๔

เด็กหญิงปาริศา เวทะเรียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๕

เด็กหญิงพิชญาภา สายทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๖

เด็กชายพิชิตพงศ์ ไชยเทพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๗

เด็กชายพุทธิชัย เมียดตะแก

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ดีระเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๓๙

เด็กหญิงมาริษา ทองปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๐

เด็กชายยศพร กมุทรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๑

เด็กหญิงลลิตา ขุนมิล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๒

เด็กหญิงวรรณวลัย ลายรินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๓

เด็กชายวราเทพ เมียดตะแก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ตีบอ่อน
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๕

เด็กหญิงวิภาวดี จันทะไข่สร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๖

เด็กชายวีรเทพ ว่องไว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๗

เด็กหญิงศรัญญา วินิจชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๘

เด็กหญิงศศิภา พ่วงน่วม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๔๙

เด็กหญิงสุวนันท์ เมอมะนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๐

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิพิกุลทอง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจียระเนีย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๒

เด็กชายอมรเทพ เมียดตะแก
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๓

เด็กหญิงอรยา ภาษี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๔

เด็กหญิงอรัญญา โภคชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองแดง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๖

เด็กชายเจษฎา นำระนะ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๗

เด็กชายโกรพ สิงห์โต
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๘

เด็กหญิงกิตติยา เบ็ญปรัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๕๙

เด็กชายจตุรวิทย์ นำระนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

ใจปติ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๑

เด็กหญิงจุไรวรรณ โงนเงิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๒

เด็กหญิงณัฎฐา ไชยภักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุหา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูษากิจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สายทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๖

เด็กชายดุลยวัต คูณสม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๗

เด็กหญิงตะวัน ผิวจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๘

เด็กชายธนภัทร จุฬา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๖๙

เด็กชายธนายุต เวทะเรียะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๐

เด็กหญิงธิดาวัญณ์ นามนัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๑

เด็กชายธีระพงษ์ เมียดสีนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๒

เด็กชายนพรัตน์ เวทะเรียะ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ประสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๔

เด็กหญิงบุษศรา รุ่งศศิธร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๕

เด็กหญิงปนัดดา เบ็ญทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๖

เด็กชายพัชรพล นำระนะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๗

เด็กหญิงพิชญนันท์ สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๘

เด็กหญิงพิมวิภา ระตะโม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๗๙

เด็กหญิงพิยดา ไพพะนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๐

เด็กชายภัฒทรพล ทัพผา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๑

เด็กหญิงระมีนตา เมตมาต
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๒

เด็กหญิงวรรณภา ทองปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เมตมาตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๔

เด็กหญิงวิภาวดี จอมโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๕

เด็กชายวีรชัย แคทะนู
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๖

เด็กหญิงศศิชา เทศบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๗

เด็กหญิงสลินลา ประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๘

เด็กหญิงสุนิสา อุบลเผือน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๘๙

เด็กชายสุภานันท์ ภารุนัย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๐

เด็กชายสุเมท เมทะนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา พลปลัด

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๒

เด็กชายณัฐพล เดชครอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๓

เด็กหญิงวิระดา สุรารัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ชัยแสนสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๕

เด็กชายวายุ เพชรไพร
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๖

เด็กชายณรงค์ พรมงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๗

เด็กหญิงเอมอร ลาดโพธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๘

เด็กหญิงฉัตรนภา ชัยแสนสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๑๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา สีหาบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๐

เด็กชายสลักเพชร สายสีดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๑

เด็กชายวีระชัย สุธรรมวงศ์
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๒

เด็กหญิงศรใจ ผลทวี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๓

เด็กหญิงกฤษติยา ชัยนิต
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๔

เด็กหญิงทิพสุดา คำภิลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔๙ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทะสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๖

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวอยู่
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา พรมประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๘

เด็กหญิงนภัสสร แสวงนาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๐๙

เด็กหญิงสุภกันยา คำใบ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๐

เด็กหญิงอาริยา ศรีจันทร์แดง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๑

เด็กหญิงธันยา มีคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๒

เด็กหญิงปณฑิตา เจริญธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เย็นใจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ ช่างต่อ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ประโยชน์มี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๖

เด็กหญิงรุ้งนภัฐ แสงเพ็ชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๗

เด็กชายประภัสสร คำมงคล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๘

เด็กชายอภิชาต ชัยสุบรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๑๙

เด็กชายธนุพร แก้วงาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๐

เด็กชายบุญรอด ชินนะบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ฉิมพลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๒

เด็กชายรุ่งอรุณ วิเศษศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๓

เด็กชายศุภเสกข์ สมสวย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๔

เด็กชายทิวากร แก้วชาตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๕

เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๖

เด็กหญิงพรชิตา บุญปก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๗

เด็กหญิงอรุณทิพย์ เชือกาญจน์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๘

เด็กหญิงกวีวรรณ ภูเบ้าทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๒๙

เด็กหญิงกชกร ถำหิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๐

เด็กหญิงกมลนัทธ์ อิมใจ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๑

เด็กหญิงจิราพร จอมคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ เสือทะยาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีคำวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๔

เด็กชายธีระเดช จันทรา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๕

เด็กหญิงนวพร เมืองซอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๖

เด็กหญิงพรทิพย์ ภะวัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๗

เด็กชายพัฒนพร เพ็ชรพัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๘

เด็กหญิงภัสสร เมืองซอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๓๙

เด็กหญิงสิรินญา สีหาบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๐

เด็กหญิงอิงฟา ทรงเล็กสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๑

เด็กหญิงเกตุมณี ทองมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๒

เด็กชายเนติภูมิ คัทมาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๓

เด็กชายพิพัฒน์ จูมลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๕

เด็กหญิงพิชญากร อระไชย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๖

เด็กหญิงวนิดา บึงไกล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๗

เด็กหญิงอภิญญา ม่วงไม้
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๘

นางสาววรัญญา ริเริม

่

๒๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๔๙

นางสาวชรินทร์ทิพย์ วิเศษโณทัย
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๐

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ตาน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา เมืองซอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๒

เด็กหญิงเจนธีรา ทองโสภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๓

นางสาวปทมาวดี คำบุญเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๔

เด็กชายนัฐวุฒิ สีหาบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๕

เด็กชายกฤษฎา คณะนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๖

เด็กชายจรัญ ธิตะโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๗

เด็กชายนัฐดนัย สุธรรมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๘

เด็กชายณัฐพล แสงเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๕๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กินมะณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๐

เด็กชายพลชนะ พลเยียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๑

เด็กชายพิเชษ อ้วนท้วน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๒

เด็กชายศิริภพ เพียรดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๓

เด็กชายอำพล หวายฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๔

เด็กชายภูตะวัน อินสอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๕

เด็กหญิงกัลยา สืบหาญาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๖

เด็กหญิงชนะพร จันแพง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ท่าหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๘

เด็กหญิงปยะฉัตร ทวีธง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๖๙

เด็กหญิงนวลฤทัย ทองโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๐

เด็กชายนันทวุฒิ สุภาษร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๑

เด็กชายเมธี ทิพย์สิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๒

เด็กชายสิทธิกร เหล่าบง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๓

เด็กชายกิติภูมิ อกอุ่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๔

เด็กชายชลธาร เหล่าบง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๕

เด็กชายณัฐกรณ์ เมืองซอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทายืน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๗

เด็กชายธนทรัพย์ มุสิกสาร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๘

เด็กชายปรวุตม์ พิมพิจารณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๗๙

เด็กชายปริยากร สุริโย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๐

เด็กชายพัทธดนย์ วนมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๑

เด็กชายพาวิน สายทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๒

เด็กชายภาคภูมิ จูมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๓

เด็กชายสุรัตน์ วงไชยา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๔

เด็กชายเอกราช พันโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๕

เด็กชายณัฐชิระ ทองโสภา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประชุมแดง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยีสุ่นหอม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุธรรมวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๘๙

เด็กหญิงณิราภรณ์ แจ่มจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๐

เด็กหญิงเนตรนภา ท่าหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๑

เด็กหญิงปริตา เคนแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๒

เด็กหญิงวิลาสินี คำใบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๓

เด็กหญิงสุนิษา พันธ์โบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๔

เด็กหญิงอาริษา พันคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๕

เด็กหญิงจันทร์สุดา คำมงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ เสียงเพราะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๗

เด็กชายสิบปกร กุลบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๘

เด็กชายชินกร แสงชัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๒๙๙

เด็กชายกฤษฎา แก้วลาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๐

นางปยาพัชร เหล่าบุตรสา ๗/๑/๒๕๑๔ วัดไทรงาม ไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๑

เด็กชายธนาวุฒิ ปาหลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๒

เด็กชายนัฐวุฒิ ประชุมแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๓

เด็กชายรักพงษ์ โพธิสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๔

เด็กชายวรวุฒิ เหล่าสนธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๕

เด็กชายอนุชิต จันทอก
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๖

เด็กชายอาทิตย์ ภูสกุล
๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๗

เด็กหญิงกนกอร ประชุมแดง
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๘

เด็กหญิงจินดาภร ชำนาญยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๐๙

เด็กหญิงชลธิชา เหล่าบุตรศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๐

เด็กหญิงพราวพิรุณ เปงทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ วงเขียน
๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๒

เด็กหญิงภาวิณี สุธายง
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๓

เด็กหญิงวรัญญา ตุ่นต้น
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๔

เด็กหญิงศรีอัมพร ลาดโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๕

เด็กหญิงสุปราณี หิรัญวร
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๖

เด็กหญิงสุวนันท์ เย้ายวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๗

เด็กหญิงอัฉรา เมืองซอง
๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๘

เด็กหญิงชาลิดา เหล่าผิง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๑๙

เด็กชายธันวา ภูสกุล
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๐

นายนพดล สมพงษ์พันธุ์
๑๖/๙/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๑

นายศุภวิชช์ คำหงษา
๒๙/๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๒

เด็กหญิงกรณัฐ พรพิศ
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ ส่งเสริม
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ปานไม้ ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๕

เด็กหญิงสุวรรณนา เข็มสีดา
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๖

เด็กหญิงกัลญาลักษ์ กุหลาบหอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๗

เด็กชายอภิรักษ์ สาธุ ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๘

เด็กหญิงเมยะศิริ รัตนะดี
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๒๙

เด็กชายวีรภาพ แก้วเนตร
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๐

เด็กหญิงพรวิษา แก้วแสนเมือง ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๑

เด็กหญิงจรรยพร สุวรรณวิสุทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๒

เด็กชายวีระภาพ ชนะพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๓

เด็กชายรัฐภูมิ สายทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๔

เด็กหญิงจารวี ดวงแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๕

เด็กหญิงนิรัชภรณ์ อินธิจักร
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๖

เด็กหญิงวรรณวิสา บุตรหา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๗

เด็กหญิงวริดาพร ทองโสภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๘

เด็กหญิงกชกร พันพรหม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๓๙

เด็กหญิงเพชรชรินทร์ บุตรโคตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๐

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พรชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ฟาคุ้ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๒

เด็กชายเจษฎา ชูญาติ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๓

เด็กชายกฤษฎา ทุมโทน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๔

เด็กชายวันดี จงรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๓ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๕

เด็กชายบริพัตร ปราณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ เมืองซอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๗

เด็กชายรัชฏะ เหล่าบุตรศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๘

เด็กชายโกสินธิ

์

ศรีเลิศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๔๙

เด็กชายธิติสรรค์ บัวเผือน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๐

เด็กหญิงอาทิตยา วงเกย
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศิริโสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๒

เด็กชายธนากร นาเนตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รูปสวย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๔

เด็กชายปองพล นุชภิเรนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วารีพัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๖

เด็กชายอภิรักษ์ อิมใจ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๗

เด็กชายเจษฎา พืชสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๘

เด็กชายธนาวุฒิ พิมมีลาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๕๙

เด็กชายจักกฤษ วงศ์หนองแวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๐

เด็กชายเติมพงศ์ เข็มสีดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๑

เด็กหญิงพรรัตน์ บุญทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๒

เด็กหญิงวิพาพร บุญทรง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๓

เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลาดโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๕

เด็กหญิงโยษิตา ขนันแข็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๖

เด็กหญิงยุภาพร ปราบโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๗

เด็กหญิงชมพูนุช บุญเอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๘

เด็กหญิงวิราวรรณ พินิจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๖๙

เด็กหญิงวิลาสิณี เข็มสีดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๐

เด็กหญิงปรางทิพย์ สายเหง้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๑

เด็กชายธีระยุทธ พุ่มกุมาร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๒

เด็กชายพีระศักดิ

์

คุณพาที
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๓

เด็กชายกันตพล วงศ์บุดดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๔

เด็กชายธนา นามมัน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๕

เด็กชายอัครเดช ทีฆายุพรรค
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๖

เด็กชายวิทยา ชาพิภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๗

เด็กชายภูธีรัช พรพิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๘

เด็กชายเมธาพร ประชุมแดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๗๙

เด็กชายสิทธิโชค วงศ์งาม
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๔ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๐

เด็กชายภควิทย์ แสนรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๑

เด็กชายจักรกริช เสียงสนัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๒

เด็กชายวราเทพ แสงสุกวาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมงาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เมืองซอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๕

เด็กหญิงวารุณี ยืนยาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญเลิศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เบ้าน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๘

เด็กหญิงอุไรพร คำมูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๘๙

เด็กหญิงนันธิยา อินทร์พิมพ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๐

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ หมันยืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๑

เด็กหญิงจงกล วงศ์บุตรดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ แสวงนาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๓

เด็กชายออยธนา จำปาหอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๔

เด็กหญิงปรางกมล นิสดล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๕

เด็กหญิงเบญญาภา สายเพชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๖

เด็กชายพงศ์ปกรณ์ กันทะคะยอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๗

เด็กหญิงปยวรรณ ชัยอาสา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินธิจักร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๓๙๙

เด็กชายนันทวุฒิ วรบุญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๐

เด็กหญิงวรินทร มณีหมุด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๑

เด็กชายพิชิตชัย วรบุญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๒

นายอุทัย เหล่าบุตรสา
๓๐/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๓

นางสาวมนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
๒๒/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๔

เด็กหญิงปลายฟา แก้วหาวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๕

เด็กหญิงสายนำ ขันธะหัตถ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกษงาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๗

เด็กหญิงรุจณิชา พรมหาไชย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๘

เด็กชายคณธัช บรรจง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๐๙

เด็กหญิงคียาภัท ดวงจินดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๐

เด็กหญิงจิดาภา กิตติฤทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เพชรพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๒

เด็กหญิงจัน ถินเซโดน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๓

เด็กชายสรณ อังคะบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๔

เด็กหญิงอธิชนันท์ เวียงแก
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๕ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๕

เด็กหญิงสุณิตา เหล่าสิงห์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๖

เด็กชายเทียนชัย ชาดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๗

เด็กหญิงประภาพร อำนาจวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๘

เด็กหญิงอารยา เพ็งจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๑๙

เด็กชายกิตติ พิเภค
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๐

เด็กหญิงเกษแก้ว เกษมสินธุ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๑

เด็กชายพีรัชชัย ชะนะภา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๒

เด็กชายวันสุขสันต์ จันทายืน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ มงคลเลิศ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๔

เด็กชายศุภกรณ์ แสวงนาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ ต้อนรับ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๖

เด็กชายเอกสิทธิ

์

บุคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๗

เด็กหญิงวิรามาศ จันจำปา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๘

เด็กชายคมสันต์ สุวรรณรุ่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๒๙

เด็กหญิงมัลลิกา จันทาทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๐

เด็กชายนัชธชัย อุ่นคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๑

เด็กหญิงศิริกานดา มูลสินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๒

เด็กชายรุจรวี ศักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๓

เด็กหญิงอรนุช เหมบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๔

เด็กชายกิตติธร เหล่าโคตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๕

เด็กชายดุลยฉัตร มีวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๖

เด็กชายน่านฟา รัตนมูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๗

เด็กชายนพรัตน์ เกษหอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๘

เด็กชายพิษณุ ศิริทิพย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๓๙

เด็กชายยิงใหญ่

่

สุวรรณรมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๐

เด็กชายวิศรุต เหล่าสิงห์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ไชยพันโท
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๒

เด็กหญิงธัญชนก เพ็งจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๓

เด็กหญิงเปมิกา สารีรมย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ปตตา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๕

เด็กชายศรราม คนฉลาด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๖

เด็กชายญาณวุฒิ ไชยโอชะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โคตรสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

ยวะลุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๐

เด็กหญิงสุภวรรณ สุขเหลือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๑

เด็กหญิงสุริยฉัตร เปรียวดี

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ โทแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๓

เด็กชายธวัช พรมหาชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๔

เด็กหญิงกฤษณา รุขะจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๕

เด็กหญิงชุติญา เจริญรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๖

เด็กชายศุภวัฒน์ สารีรมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๗

เด็กหญิงอารีญา แสงสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๘

เด็กหญิงเกศราพร สมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๕๙

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วเกษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๐

เด็กหญิงปรันย่า คำนวน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๑

เด็กชายนราวุฒิ ไชยโอชะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๒

เด็กชายสหัสวรรษ มีวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๓

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ปลืมหมู่

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สระอา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๕

เด็กชายกิตติตาชัย เพชรไพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๖

เด็กชายพีระพัฒน์ พรมหาไชย
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๗

เด็กชายวรวุฒิ สิงห์มุ้ย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๘

เด็กชายวิเชษฐ์ชัย ชัยภา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๖๙

เด็กชายวีระชัย เงาโงน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๐

เด็กชายวุฒิไกร มะลิซึง

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๑

เด็กชายวัชรพล พาใบศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๒

เด็กหญิงกันติมา ชมจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชีวะถาวร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ โคตรสา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๕

เด็กชายวิทยา มังคัง

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๖

เด็กชายทวีชัย มูลหา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ ผักกูด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๘

เด็กชายธงชัย ผักกูด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี สังข์เงิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๐

เด็กชายรุ่งเพชร สมจิตร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

ขันจันทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทองเติม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๓

เด็กชายไกรณรงค์ ภูราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๔

เด็กชายทนัย สอนพรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สารีรมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๖

เด็กชายสงกรานต์ สุมาลัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๗

เด็กชายอภิลักษณ์ สระอา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๘

เด็กชายชัยมงคล ศิริเทพ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๘๙

เด็กชายธีระเดช ศรีพรมมา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๐

เด็กชายภูเบศ หลีน้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๑

เด็กหญิงวาริสา ผักกูด
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๒

เด็กชายวันชัย คำชมภู
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๓

เด็กหญิงรพีภัทร รุขะจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณี บุดดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๕

เด็กชายอุทิศ แสนนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๖

เด็กหญิงนัยนา วงศ์โสม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๗

เด็กหญิงวันวิสา เรียนเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๘

เด็กหญิงนวพรรณ กสิกิจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๔๙๙

เด็กหญิงจินดารัตน์ แสวงนาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๐

เด็กหญิงพรรณวรา ทิพย์นางรอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๑

เด็กหญิงธันยา สุภโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๒

เด็กหญิงวงค์มณี ดวงจินดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ประดับค่าย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๔

เด็กหญิงมัทนาพร สาเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๕

เด็กหญิงฉัตรแก้ว กาสา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๖

เด็กหญิงนิดชา ผงจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงผกา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๘

เด็กหญิงแพรวา สมตัว
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๐๙

เด็กชายอนุพงษ์ สาเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๐

เด็กหญิงรุ่งตะวัน โพธิศรี

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขเหลือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๒

เด็กชายไพทูลย์ เข็มสีดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

เพชรพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๔

เด็กชายวุฒิชัย ทองโสภา
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๕

เด็กชายอุดมชัย จันทชารี
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๖

เด็กหญิงศิธาริณี ใสสด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๗

เด็กหญิงเยาวพา ใสสด
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๘

เด็กชายพรชัย สุราช
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนเฉลียง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๐

เด็กหญิงชมพู่ ศรีกุลวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา โสวันเทา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๒

เด็กหญิงสุพิตตา เหล่าโคตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๓

เด็กหญิงโสภิตนภา วงค์หล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๔

เด็กชายณัฐรุจา สีล้วน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๕

เด็กหญิงแสงดาว กล้าหาญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๖

เด็กชายเฉลิมชัย พรมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๗

เด็กชายคณาธิป ศรศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๘

เด็กชายเจษฎา เผ่าเสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๒๙

เด็กชายสุธีวัฒน์ แสนลา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๐

เด็กชายนพรัตน์ ชมจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๑

เด็กชายสมรกษ์ ทองปลิว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๒

เด็กชายธนากร ขันจันทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๓

เด็กชายมาโนช ปองเงิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๔

เด็กชายศุภนัฐ จันทมงคล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๕

เด็กชายนที แสงเย็น
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๖

เด็กชายรัตนพล มะลิซึง

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๗

เด็กชายบุญชัย สมบูรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๘

เด็กชายชาญชัย เบ้าคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๓๙

เด็กชายนันทกร เสาะแสวง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๐

เด็กชายกฤษดา ขันสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันจำปา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๒

เด็กหญิงอัญระยา แซ่แต้
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขวานคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๔

เด็กหญิงพรธิตา ไผ่แก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๕

เด็กหญิงธิดา วงศ์สิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๖

เด็กชายวิชัย เคนท้าว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๗

เด็กชายสมบุญ เกษงาม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๘

เด็กชายมังกร ปญญาคล่อง
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๔๙

เด็กชายรพีภัทร จันทร์พินิจ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๐

เด็กหญิงสุพรรณนิศา โพธิยา
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๑

เด็กหญิงอรัญญา วงค์เวียน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๒

เด็กหญิงศิริรักษ์ มีลาภ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๓

เด็กหญิงสุธินันท์ ปานวิมล
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สู่ขวัญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๕

เด็กชายศุภณัฐ คัทมาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๖

เด็กหญิงสุวัจณี กาญจนสุนทร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๗

เด็กชายเอกรินทร์ นาแถมทอง
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๘

เด็กหญิงทิฆัมพร ทองโสม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๕๙

เด็กหญิงรุ่งเรือง ทองยืน
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๐

เด็กหญิงรัชดาพร โสสิงห์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๑

เด็กชายจีระนันท์ พิลึกนา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ นิสดล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๓

เด็กชายรัตนภูมิ ทองโสภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ชาดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๕

เด็กชายเรืองวุฒิ มามะณี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๖

เด็กชายธนดล เพชรพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๗

เด็กชายศิริชัย ศิริทิพย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๘

เด็กชายศุภกร บุดดาแพน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๖๙

เด็กชายวีระชัย ผักสา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๐

เด็กชายอนันตชัย กองรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๑

เด็กชายอาทิตย์ มีลาภ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๒

เด็กชายพิทวัส ขันบุตรศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษหอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๔

เด็กหญิงเกศสุดา นันทรา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๕

เด็กหญิงธิรนันท์ สมตัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๖

เด็กหญิงวนิดา สีดาแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมตัว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๘

เด็กหญิงอัยรินทร์ แก้วบรรจักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๗๙

เด็กหญิงอรปรียา คำอ้วน
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๐

เด็กหญิงไพริน ยะสาระ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๑

เด็กหญิงวนิดา อินจำปา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ดวงพุฒ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๓

เด็กหญิงนิตยา เคนบุปผา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๔

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ แพงแสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๕

เด็กหญิงนิชาภัทร เขียวสด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๖

เด็กหญิงลุลิยาร์ คงรัตน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๗

เด็กหญิงยุภาวรรณ ขันสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ภาษารี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๘๙

เด็กชายคชพงศ์ ศรีกุลวงศ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๐ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บุญประสิทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุดดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๒

เด็กชายธนาธิป โรจนอุฬาร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๓

เด็กชายศิขริน ทาพา
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๔

เด็กหญิงบุษราภรณ์ กาญจนสุนทร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ไชยโยธา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๖

เด็กชายนิติกร ขันจันทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๗

เด็กหญิงนิตยา เกษหอม
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๘

เด็กชายอนิวัต บูชายันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๕๙๙

เด็กชายคุณภัทร ถินเซโดน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๐

เด็กหญิงปาริตา ปญญา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๑

เด็กหญิงอันติมา บำเพ็ญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๒

เด็กชายวุฒิชัย อ้วนงาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๓

เด็กชายกิติพงษ์ พลเศษ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๔

เด็กชายวัลลภ แสงเย็น
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๕

เด็กชายสมชาย เขียวสด
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๖

เด็กชายนพรัตน์ พลสวัสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๗

เด็กชายยศธร ขันจันทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ สีทองพัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๐๙

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิศรี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก่นสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๑

เด็กหญิงจรรยพร นาสวาสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รัตนมูล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๓

เด็กหญิงรสรินทร์ แก่นสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๔

เด็กหญิงปนัดดา สุธรรมวงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๕

เด็กชายพีรพรรณ วงไชยา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๖

เด็กชายสุรเดช ช้างสาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๗

เด็กชายทินวัตร พัดขำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ สอนมงคล
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๑๙

เด็กชายเพรชรัตน์ สมตัว
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๐

เด็กชายโสพล จันทร์แย้
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๑

เด็กชายอนุชิต สุธรรมวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๒

เด็กชายบวรภัค จรหาพล
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ไชยโอชะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๔

เด็กชายพรชัย ปญญาคล่อง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๕

เด็กหญิงนิตยา ทองโสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๖

เด็กหญิงปานระพี มิงส่วน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๗

เด็กหญิงทิพานัน พิชัยชม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๘

เด็กหญิงธิตาภรณ์ กลินหอม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๒๙

เด็กหญิงนฤมล โกมลพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๐

เด็กหญิงลลิตภัทร กาสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๑

เด็กชายกฤษดา กุลวัฒโท
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๒

เด็กหญิงวัชรินทร์ เมืองซอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๓

เด็กชายพิเชษชัย บุดดา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๔

เด็กชายวรเดช ขันเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๕

เด็กหญิงชรินรัตน์ พิมพ์พันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

เคนงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๗

เด็กชายธีระเดช สมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๘

เด็กชายรชานน แก้วเกษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๓๙

เด็กชายสิตพล สุธรรมวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๐

เด็กชายวีระยุทธ บุดดาแพน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๑

เด็กชายอานนท์ คงศักดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๒

เด็กหญิงณัตฐิยากร พรศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๓

เด็กหญิงเสาวภาคย์ บุอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๔

เด็กหญิงเกษดา คำแดง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๕

เด็กชายภานุพัฒน์ กลินหอม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๖

เด็กชายคัมภีร์ สุภโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๗

เด็กหญิงชุติมา มาแจ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๘

เด็กหญิงอลิตา ทองโสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๔๙

เด็กชายพีระพัฒน์ สุวรรณภาพ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๐

เด็กชายอนุสรณ์ ใจใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๑

เด็กหญิงอรยา บุตรละคร
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๒

เด็กชายปรีดา บุดดา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๓

เด็กหญิงอรอุมา ทองลือ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๔

เด็กชายจุลจักร โพธิศรี

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๕

เด็กชายอธิชา สุโคตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๖

เด็กชายพีรพล สมงาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๗

เด็กชายธนากร โคตรนาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๘

เด็กชายธนพล สุวรรณวิสุทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๕๙

เด็กหญิงณปภา ชูญาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๒ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๐

เด็กหญิงชนิดา สิมส่วย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมหมาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๒

เด็กหญิงนวลอนงค์ พิมพ์พันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๓

เด็กหญิงอริษา ศรีพรมมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เข็มสีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๕

เด็กชายศรายุทธ ทองกลม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๖

เด็กหญิงโยษิตา สวัสดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี ทองอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๘

เด็กชายจักรกฤต ชาจันทึก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๖๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ คำภาปตน์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๐

เด็กหญิงอารีญา เรืองแสน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๑

เด็กชายรัฐกิจ แสงจันทร์นวน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๒

เด็กหญิงกัญยาณี อินธิจักร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๓

เด็กชายขวัญชัย กล้าแข็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๔

เด็กหญิงณัฐธิชา ขจัดมลทิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๕

เด็กชายจันไท เรืองแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

เต้าทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๗

เด็กชายกฤษณะ ดลโสภณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๘

เด็กชายจักรรินทร์ โทแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๗๙

เด็กชายทีปกร ใจสัตว์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๐

เด็กชายธีรภพ คำสุรินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๑

เด็กชายพิชิชชัย บุญทน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๒

เด็กหญิงพรพิมล ไชยะโอชะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองทับ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุภาษร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๕

เด็กชายกิตติภณ ปถมารถ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๖

เด็กหญิงพีรยา ปทุมมังค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๗

เด็กหญิงวรรณภา ลุนบุดดา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๘

เด็กหญิงปยะนา เหล่าบง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คูณมี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๐

เด็กชายวีรวัฒน์ วงศ์สวรรค์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองแปลง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๒

เด็กชายกฤษณะ ขันสิงห์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๓

เด็กชายดนุสรณ์ ชาญสมร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๔

เด็กชายนัธทวัฒน์ ธรรมรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๕

เด็กชายพิทักษ์ชัย พิมูลชาติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๖

เด็กชายวัฒนา พรมหาชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๗

เด็กชายอมร มิงส่วน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๘

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ รัตนโสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๖๙๙

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ โกมลพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๐

เด็กหญิงนงค์นภัส กันหาชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทร์อาษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๒

เด็กหญิงนัฐพร แสงเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๓

เด็กหญิงนฤมล ชาดา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๔

เด็กชายบูรณศักดิ

์

นาคทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๕

เด็กชายฤทธิชัย โสภารักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๖

เด็กหญิงวิพา ผักกูด
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๗

เด็กชายกฤษณะ คำโสภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

คุณารูป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๐๙

เด็กชายกิตติธัช สุดสงวน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๐

เด็กชายภีรพัฒน์ กุทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๑

เด็กชายวัฒนา มูลทิพย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๒

เด็กชายธวัชชัย ขันธแพทย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๓

เด็กชายฐากูร แอดไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๔

เด็กหญิงจิระนัน บุราคร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๕

เด็กหญิงทิพวัลย์ สุริยะวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีไพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๗

เด็กหญิงวรุณฤดี โสสิงห์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๘

เด็กหญิงอัมพวัลย์ อัมพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๑๙

เด็กหญิงราตรี สิงโส
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๐

เด็กหญิงกรรนิการ์ ศรีวิเศษ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุดสงวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๒

เด็กหญิงสุทธิดา กลินหอม

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๓

เด็กหญิงมนทกานติ จันทรา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๔

นางสาวสุภาพร เหมแดง
๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา   

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองลิมสุด

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๖

เด็กชายนาวิน เจียกโคกสูง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๗

เด็กชายปรีชา ภะวิวัน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๘

เด็กชายพลฐกร จำปาขาว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๒๙

เด็กหญิงศิริญากร เสนาใหญ่
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๐

เด็กชายสรณ์สิริ วงกรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๑

เด็กหญิงสรัญญา เครือคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภาษร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๓

เด็กหญิงอุไรทิพย์ แสงสุด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๔

เด็กหญิงอุไรพร คณะบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ สิงหนัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๖

เด็กชายเทียนชัย พานเชียงศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๗

เด็กหญิงเนตรดาว สุขเสริม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุทธาทาป
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๓๙

เด็กชายเอกรัตน์ โพธิสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๐

เด็กชายธนากร เฉวียงวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๑

เด็กชายปฏิรูป สืบพงษ์เสือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๒

เด็กหญิงปานขวัญ กุลบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๓

เด็กหญิงพรนัชชา ไชยะโอชะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๔

เด็กชายพิษณุวัฒน์ ใจบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๕

เด็กหญิงภัชรีญา สันตะพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ รีพล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๗

เด็กชายวีรภัทร จันทพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันทะเวช
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๔๙

เด็กหญิงสุจิรา แสงจันดา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๐

เด็กชายสุวรรณชาติ ผาสูง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๑

เด็กชายอดิสรณ์ กันหาชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๒

เด็กหญิงอติมา กันหาชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ปะวันตัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๔

เด็กชายแสนศักดิ

์

สลับศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๕

เด็กชายจารุวัฒน์ ไชยโยธา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๖

เด็กชายวิชยา สีงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๗

เด็กชายกฤษณะ ประทาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๘

เด็กชายณัฐธัญ แสงทวานนท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๕๙

เด็กหญิงทัดทรวง กัณหาชาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๐

เด็กชายรชต เพชรพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๑

เด็กชายสรวิศ สีสะอาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๒

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เทพทิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๓

นายศราวุธ ทางชอบ
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๔

นายสุดเขต สร้อยจิตร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๕

นางสาวพิมพ์ภินันท์ จันทะสาร
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๖

นางสาวรัตติกาล เบ้าน้อย

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๗

นายรุ่งวิศว์ กาเผือกงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๘

เด็กชายตะวัน เรพล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๖๙

เด็กหญิงบุษดี อินเนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๐

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีอุบล
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๑

เด็กหญิงวรนุช วงค์ด้วง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๒

เด็กหญิงวิภาวี นามบุญมี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๓

เด็กชายวิวรรธน์ ศรีอุบล
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๔

เด็กหญิงอณูทิพย์ บุญประกอบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๕

เด็กชายอัจชรพล ทองสุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๖

เด็กหญิงเนตรนภา แสงโชติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แย้มคงเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๘

เด็กหญิงกาญจนศิริ ธิโอสถ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๗๙

เด็กหญิงธัญชนก หงษ์ทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๐

เด็กชายอนวัช อินทรเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๑

เด็กหญิงพิมลวรรณ พวงนาค

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๒

เด็กชายมหวัน พรหมระอางวัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

ศรีษะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๔

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แปงใจ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๕

เด็กชายปตฐพี ชาดา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัวขาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๗

เด็กชายศิริกิตติ

์

ศิริวงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๘

เด็กชายอัศม์เดช พันธุ์สาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๘๙

เด็กหญิงณัฐนิช กาติวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๐

เด็กหญิงณัฐริกา ปะตะจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๑

เด็กชายทินกร บุตรจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๒

เด็กหญิงปรมาภรณ์ รืนเริง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ทางชอบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ เกษียร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๕

เด็กชายนราธร ชาวกะเดียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๖

เด็กชายปฏิภาณ ฝอยทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๗

เด็กชายปฏิภาน อุนยานัด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๘

เด็กหญิงประกายแก้ว
ทองทัพ

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๗๙๙

เด็กหญิงปาลิตา ทองเนา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๐

เด็กชายภัทรวรรธน์ ไชยชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๑

เด็กหญิงวรรณิภา สุภาษร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๒

เด็กหญิงศุภัชญา ดำหนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๓

เด็กหญิงสตรีวัณ จันทาดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๔

เด็กหญิงเมย์ราวัน พันธ์น้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๕

เด็กหญิงจิราภา จันทะโสม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๖

เด็กหญิงจิราวรรณ จันทเทพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๗

เด็กชายดุรงค์กร อนันติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๘

เด็กชายธนากร ศรีคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๐๙

เด็กชายธราเทพ ปกษาพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๐

เด็กชายนัทพล บุญจีม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส เดชยศดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๒

เด็กหญิงปยธิดา เกตุวัตร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๓

เด็กหญิงศิริญญาทิพย์
ไขว้วงศ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๔

เด็กหญิงสุกานดา สุขสาย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๕

เด็กชายแสนพล ตันมณี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปุริสพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๗

เด็กชายณรงค์พล มูลมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโสม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๑๙

เด็กหญิงทิพานัน ฑีฆะพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๐

เด็กชายธนากร แฮ้วตะนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๑

เด็กหญิงธารทิพย์ บัววิลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๒

เด็กชายธีระวัฒน์ สิงห์หาโพธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๓
เด็กหญิงประภาวรินทร์

บุญจิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๔

เด็กชายพิชิตชัย ทูนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิประกรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๖

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

ตรีรัตน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๗

เด็กหญิงภัทรวดี สำเภาทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๘

เด็กชายรติพงษ์ หัสดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๒๙

เด็กชายวรวรรธน์ เตรียมกรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๐

เด็กชายวิชชากร บัวพรหมมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๑

เด็กชายวุฒิไกร โมริชาติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๒

เด็กชายศิวัช บุญหนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๓

เด็กชายอนุพงษ์ สมสมัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สิทธิมัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๕

เด็กชายอัครพล วงศ์สามารถ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๖

เด็กหญิงอารียา นิรามัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๗

เด็กหญิงแก้วรัดเกล้า ศรีเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๘

เด็กชายชนะ หลักทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๓๙

เด็กชายชินวัตร โทแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๐

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สมสาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๑

เด็กหญิงทิตา โสภาพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๒

เด็กชายธนานัฐ ตรีรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๓

เด็กชายธีรเทพ จันทร์ไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

บัววิลัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๕

เด็กหญิงศิรินันท์ บัวศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ คำสอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๗

เด็กหญิงอนันตญา สมสมัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ดาบจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๔๙

เด็กชายนรินธาดา มณีราช
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๐

เด็กหญิงพัสธร มิงสันเทียะ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๑

เด็กชายพิสิษฐ์ ลาสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๒

เด็กหญิงยอดขวัญ ลีลาศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สมภาพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๔

เด็กหญิงอรญา บุญเกือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๕

เด็กหญิงอรสา บุญเกือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๖

เด็กหญิงเมธาวี ลุ่มภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๗

เด็กชายกฤษณะ กลินขจร

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ สีสิทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๕๙

เด็กหญิงจิรานุช บุญปก
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๐

เด็กชายชัยนันท์ สุวาท
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๑

เด็กหญิงพิกุล มณีภาชน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๒

เด็กหญิงรจนา โจมบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ ลีลาศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๔
เด็กชายเกรียงไกรณรงค์

บุญจำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๕

เด็กชายเศวตโชติ นาคบัตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๖

เด็กชายกฤษณะ ขวัญยืน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๗

เด็กหญิงดวงฤทัย เหมือนแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๘

เด็กชายธนากร พบสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๖๙

เด็กหญิงธันยธรณ์ อาภาพันธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๘ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๐

เด็กชายปรานนต์ แก้วพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๑

เด็กชายภีรพัทร เค้าเหลือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๒

เด็กหญิงวรัญญา อุรากุล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๓

เด็กหญิงสายนำ ศรีปด
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๔

เด็กชายกรุงไทย คำมี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๕

เด็กชายสรณ์สิริ บุญหนา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๖

เด็กชายปรีดา ชำนาญเวช
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๗

เด็กชายภรัณู สายพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๘

เด็กหญิงวิมลศิริ เผ่าภูรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๗๙

เด็กหญิงศุภิสรา รัตนกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ อรัญกุล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๑

เด็กชายธนากร วรรยผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๒

เด็กหญิงนันทิยา เดชคำภู
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๓

เด็กชายปภังกร สำราญรืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๔

เด็กหญิงขนิษฐา ท่อนจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ สมจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๖

เด็กหญิงสุภนิดา เดชคำภู
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๗

เด็กชายกฤษฎา ไชยมูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๘

เด็กชายจิรัฏฐ์ มีแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๘๙

เด็กชายณัฐนนท์ ก้านแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๐

เด็กหญิงธัญญาพร ผงษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๑

เด็กหญิงนันธิดา สงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ หอมจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๓

เด็กชายมงคล เจริญพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๔

เด็กชายยศกร บรรยง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๕

เด็กชายสรพงษ์ พันธ์โสภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๖

เด็กหญิงสิริรัตน์ ตุ้มทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์โสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๘

เด็กชายนันทภูมิ อินทรบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๘๙๙

เด็กชายประสิทธิ

์

พลศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๐

เด็กหญิงกชกร พูลทวี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๑

เด็กชายก่อเกียรติ สายเคน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๒

เด็กหญิงจิตปราณี ภาระอุตส่าห์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๓

เด็กชายทศพร ชนะพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๔

เด็กชายธนวินท์ เจริญศิลป
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มีแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญรอย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๗

เด็กหญิงมลฤทัย นำรัก
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๘

เด็กหญิงวรรณวิษา หอมหวล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๐๙

เด็กหญิงวันวิษา วันทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๐

เด็กหญิงศิริพรรณ พรหมมินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๑

เด็กชายศุภวิชญ์ สายแวว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๒

เด็กชายอภิเดช บุญที

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๓

เด็กหญิงอัจริยา บุญธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๔

เด็กหญิงอารยา ชาติท้าว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๕

เด็กหญิงกัลณ์รญา เกษรพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๖

เด็กหญิงกาญจนา อินเทพา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๗

เด็กหญิงชนม์นิภา สระแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๘

เด็กหญิงณัชชา เกิดสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๑๙

เด็กหญิงนพวรรณ แดงบุหงา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๐

เด็กหญิงบุณยานุช ฤาชา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๑

เด็กชายประวิทย์ บุญคุณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๒

เด็กหญิงพิยดา อินเทพา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๔

เด็กหญิงวารีรัตน์ นาวัลย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๕

เด็กชายวุฒิชัย บรรทร
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๖

เด็กชายศักดิชาย

์

ศิริพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๗

เด็กหญิงสุธิดา พิมพ์ทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๘

เด็กชายอรรถวิท เกษรพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๒๙

เด็กหญิงอริศรา สมตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๐

เด็กชายพิษณุ ขันทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๑

เด็กหญิงชญานิศ อินเทพา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร พิชัย

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๓

เด็กชายนพรัตน์ พันโสภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๔

เด็กชายพรเทพ ภาวงษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พลราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๖

เด็กหญิงรัตติกาล ชมภูเกตุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๗

เด็กชายณรงค์กร เหล่างาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๘

เด็กหญิงนนทิรา โทมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๓๙

เด็กชายพิทวัส มังคุณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๐ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๐

เด็กชายมานิต บุญสู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๑

เด็กชายอภิชาติ ชาติท้าว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์คูณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๓

เด็กชายเจษฎา สุทธิแพทย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๔

เด็กหญิงแพรพลอย สุทธิแพทย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๕

เด็กชายกฤตเมธ หัสดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๖

เด็กหญิงกุลยา กุลบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๗

เด็กหญิงชนัญชิดา บุบผาวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๘

เด็กหญิงชลธิชา คำประวัติ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๔๙

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ศรีประมาณ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๐

เด็กชายธีรเทพ ฤทธิเดช
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๑

เด็กชายนพปฎล ไชยปญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๒

เด็กหญิงบุษราพร ยุภาส
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๓

เด็กหญิงวรินทิรา พละบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๔

เด็กหญิงวิภาดา ศิริบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา ผาเหลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๖

เด็กชายสุธามิน พละบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๗

เด็กหญิงสุนิสา บรรเทิงสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๘

เด็กหญิงอาทิตยา ยุภาส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๕๙

เด็กชายเกษมราษฎร์ เทศราช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๐

เด็กหญิงเจียระไน จันทโกสิน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทโกสิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๒

เด็กหญิงนำฟา วงษ์คำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๓

เด็กหญิงปนัดดา เปลรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๔

เด็กชายปภังกร สิทธิปกรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๕

เด็กชายประสิทธิชัย

์

บรรทร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๖

เด็กหญิงปาลิตา รู้ขาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๗

เด็กชายพิชุตม์ สายดวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญโฉม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ พิกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๐

เด็กหญิงวรัทยา พาสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๑

เด็กหญิงวิจิตรา โจกกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๒

เด็กชายวิทยา ศรีนวล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๓

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ทองหยอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๔

เด็กหญิงอนุธิดา อุลัยสาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๑ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๕

เด็กหญิงอารยา แสวงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๖

เด็กชายอิทธิวัฒน์ คำประวัติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๗

เด็กหญิงเมษา มุตะถา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ปกษาพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๗๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิปกรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๕๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๐

เด็กชายพลากร โชติสนธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๑

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เทศราช
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๒

เด็กหญิงอารยา ทนงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา วงค์สายตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๔

เด็กชายจรัล มุตะถา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์นอก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๖

เด็กชายนนธวัช รัชวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๗
เด็กชายนรินทร์ธลักษณ์

สวัสจิตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๘

เด็กชายนิพนธิ

์

วงษ์ชัยยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๘๙

เด็กหญิงปลืมจิต

้

ผิวเงินยวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๐

เด็กชายศุภวัฒน์ เจ๊ะวัง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๑

เด็กชายสมชาย วิบูลย์เพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๒

เด็กชายสุริยา เพ็ญจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๓

เด็กชายเจษฎา คำเหล็ก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๔

เด็กหญิงกฤษณา รุณพัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๕

เด็กหญิงกฤษณา หัสดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๖

เด็กชายชญานนท์ เชือนุ่น

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๗

เด็กชายชิตณรงค์ เสาศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๘

เด็กหญิงณัฐชา โมคศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๑๙๙๙๙

เด็กชายธนากร คำมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๐

เด็กชายปฏิพล ทองดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๑

เด็กหญิงพรธีรา โชติช่วง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๒

เด็กหญิงพัชราภา ศรีคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๓

เด็กชายพัสกร รังศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๔

เด็กหญิงรัตติยา นาคบัตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๕

เด็กหญิงรุ่งศิริ เทศราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๖

เด็กชายฤทธิเดช

์

งามเถือน

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๗

เด็กหญิงวรรณวิษา งามเถือน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๘

เด็กชายวุฒติพงษ์ บุญเรืองนาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๐๙

เด็กชายศราวุธ แขกนวม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ พันธุ์งาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สนิจพจน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๒

เด็กชายชิสนุ ศรีทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๓

นายธนดล สิทธิจินดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๔

เด็กชายธนภัทร ภารพักตร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๕

เด็กชายนครินทร์ สินทะรมย์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๖

เด็กชายยุทธภูมิ โพธิสวัสดิ

์ ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๗

เด็กชายศิวฤกษ์ สิงห์บัวภา
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๘

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

โชติสนธ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๑๙

เด็กหญิงเตชินี แก้วใส
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๐

เด็กหญิงเบ็ญจะมาศ โสภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๑

นางหวาน ทองคำพิมพ์
๑๖/๐๑/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๒

นางสาวขวัญฤดี สมดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๓

นางสาวจริยา ไผ่แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๔

เด็กหญิงชลธิชา เทพมุสิก
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๕

นายพงศ์พัฒน์ ไทยเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๖

นายพิทักษ์ จันทร์ส่อง
๐๗/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๗

นายมงคลเดช เหง้าเกษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๘

นางสาวศิริวรรณ ผิวทอง
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๒๙

นางสาวสุธาสินี เผ่าสูง
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๐

นายสุวัฒชัย แก้วสีใส
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๑

นางสาวอรยา สีดากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๒

นางสาวเรืองวรี สมดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๓

เด็กชายธีรภัทร วงศ์หาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๔

เด็กหญิงนิรมล เจริญศิลป
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๕

เด็กหญิงสุกัญญา หาระวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๖

เด็กหญิงอัญมณี พละอุตส่าห์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๗

เด็กชายอานนท์ บุญสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๘

เด็กหญิงอารีย์ญา มีวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๓๙

เด็กชายประกาสิต บุญทรง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๐

เด็กหญิงศศินิภา สาธุจรัญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๑

เด็กหญิงเกษมณี โพทะจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๒

เด็กหญิงเพ็ญยุภา พงษ์สุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๓

เด็กหญิงจิดาภา เครือเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อุ่นวิเศษ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๕

เด็กหญิงสุรัตนา ทางนะที

๑๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประไพร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๗

เด็กชายทีละพัด สุกยอด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๘

เด็กชายธนพล คำประวัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๔๙

เด็กชาย พีรพัฒน์. ลาวรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๐

เด็กชายวรวิทย์ ดาราพันธุ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๑

เด็กชายวัชรพล คุณภู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๒

เด็กชายสงกรานต์ อินทรโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๓

เด็กชายสมพงษ์ ทวีพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๔

เด็กหญิงสุประภาดา พลาศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๕

เด็กชายอุดร คุณพรม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๖
เด็กชายเกียรติราชันย์

นาคบัตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๗

เด็กหญิงนิตยา หัสดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๘

เด็กหญิงพรีมภิรา นามวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๕๙

เด็กหญิงมลฤดี ผองสง่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๐

เด็กชายวรเชษฐ์ อุดมพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๑

เด็กชายกิตติทัต วิเศษสังข์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๒

เด็กหญิงจิดาภา จิตรสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๓

เด็กชายจีรพล โพธิแก้ว

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๔

เด็กชายจีรวัฒน์ โสภาพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๕

เด็กหญิงชนกวนันท์ ประเมินชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๖

เด็กหญิงชลิดา แซ่อุ้ย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๗

เด็กหญิงชุติมา บุตรวงค์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๘

เด็กชายธนพร อ้วนลำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๖๙

เด็กชายธวัชชัย เบิกบาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๐

เด็กชายปวีณพล วงเขียว
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๑

เด็กชายพรหมพิริยะ สิทธิปกรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๒

เด็กชายพศวัต ละดาห์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๓

เด็กชายศิริวุฒิ วงศ์สุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๔

เด็กชายสิรภัทร แก่นสาร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๕

เด็กหญิงอาภัสรา ขวัญยืน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๖

เด็กชายเอกริน จันทร์ส่อง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๗

เด็กชายไตรภาค มณีงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๘

เด็กหญิงกุลปริยา พูลทวี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๗๙

เด็กหญิงชนิตา รอดภัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๑

เด็กหญิงนรีพร วงศ์สุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๒

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ทองสิงหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๓

เด็กชายบุญชัย คำมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๔

เด็กชายปาณรวัฐ เนืองสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๕

เด็กหญิงพัณณิตา สีดาพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๖

เด็กชายรัฐกิตต์ สนธิชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๗

เด็กชายรัฐวุฒิ พรพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๘

เด็กชายวรงค์ อินทรมุกต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๘๙

เด็กหญิงวรัญญา พงษ์พิระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๐

เด็กหญิงวัชราภา พิมพ์บุญมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๑

เด็กหญิงวันวิสา ปทุมชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๒

เด็กชายวีรกร แสงโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๓

เด็กชายอาทิตย์ กำปงชัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๔

เด็กหญิงแพรพลอย ชุมปลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๕

เด็กชายกิตศะเรศ แก้วธรรมมา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๖

เด็กชายจิรายุ พยัคฆา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๗

เด็กหญิงชนิภรณ์ เข็มทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปาหมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๐๙๙

เด็กชายทินกรณ์ อยู่คล้อย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๐

เด็กชายนราธิป ผิวจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๑

เด็กชายพงศธร ภักดีไทย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๒

เด็กชายพนัชกร บุญไพโรจน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๓

เด็กชายพันธกานต์ จันทรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๔

เด็กชายภานุชิต เจริญพร
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๕

เด็กหญิงเพชรลดา สุวรรณผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๖

เด็กหญิงกาญจนา ทองคำวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๗

เด็กชายธีรเมธ ถ่อแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๘

เด็กหญิงอินทิรา เฉยพ่วง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๐๙

เด็กชายเจษฎาภูมิ พิมพาไลย
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๐

เด็กหญิงชมพูนุท เหง้าเกษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กุงไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๒

เด็กชายนัทรพงศ์ พันธ์หล้า
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๓

เด็กหญิงนัยนา ถ่อเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๔

เด็กหญิงวันวิสา ตามพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๕

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

พรมมาศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๖

เด็กชายเกียรติคุณ ถ่อแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถ่อแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๘

เด็กหญิงเอมวิกา สุขเมฆ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์อ่อน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๐

เด็กชายกรวิชญ์ โยธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๑

เด็กชายคมกริช เพิงผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๒

เด็กชายชนาธิป นภาเพชร
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๓

เด็กชายทิวากร ปนะกัง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๔

เด็กหญิงพุทธลักษณ์ โคตรแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๕

เด็กหญิงรจนา อุ้มบุญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๖

เด็กชายศราวุฒิ บุญอุด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๗

เด็กชายสราวุฒิ ตะกิมนอก

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๘

เด็กหญิงสุภัทตรา ศรีจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปุมสระเกษ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๐

เด็กหญิงอุไรรัตน์ จิตรประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ โยธา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๒

เด็กชายณัฐพล คงมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๓

เด็กชายทักษิณ โชคทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๔

เด็กชายธนโชติ สายเนตร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๕

เด็กชายบุญมี บุญอุด
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ มณีราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ สมหวัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๘

เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๓๙

เด็กชายสถาพร ศรีภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๐

เด็กชายจักรรินทร์ ขจรเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๑

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สุขภพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขเกษม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๓

เด็กหญิงลลิลทิพย์ พจนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๔

เด็กหญิงอุ้มรัก บุตรวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๕

เด็กหญิงฝนสิริ พรมนุช
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๖

เด็กชายภาณุวัฒต์ มุสิกสาร
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๗

เด็กหญิงวรานุช เกษเจริญคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๘

เด็กชายอรรณพ เข็มพิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๔๙

เด็กชายนิรุธ ละดาห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีรัตนลิม

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๑

เด็กชายคณิศร แสนสามารถ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๒

เด็กชายธนกฤษ สุวรรณเพชร
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ อุทัยมา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๔

เด็กชายนวพล ลาทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๕

เด็กชายพิพัฒน์ พิมพ์บุญมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๖

เด็กหญิงสุพิชญา ปานทองหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๗

เด็กชายสุรเกียรติ นรมาตย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๘

เด็กหญิงสโรชา ปญญา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๕๙

เด็กชายธนากรณ์ คงมาก
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๐

เด็กหญิงธีรวดี สืบอ้าย
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๑

เด็กหญิงนิภาพร สานา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๒

เด็กหญิงพัชราพร ประดิษฐ์เพชร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ซุยสัมโรง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๔

เด็กหญิงมรินดา เสาสิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๕

เด็กชายศรายุทธ ทองอ่อน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก่นจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๗

เด็กชายสมชาย แก้ววงศา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ พันธุ์เจริญ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๖๙

เด็กชายสิทธิพร ขันคำ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๐

เด็กหญิงสุรัญญา เงินหมืน

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๑

เด็กชายอาทิราช ดวงแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๒

เด็กหญิงอาภัสรา สอนสุวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มิงบุญ

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๔

เด็กหญิงแพรวา ปญญามาตร
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๕

เด็กชายกิตกวิน คำภาทู
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๖

เด็กชายดนัย บุญพงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๗

เด็กชายธนภัทร์ เกิดขุนทด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ เบ้าเพ็ชร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ มาวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ มีคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๑

เด็กหญิงนภสรณ์ ศรีหาวงศ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กองพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๓

เด็กชายพีรภัทร อินทะมาตย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๔

เด็กชายภานุพงษ์ โคตรคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๕

เด็กชายรักชริน ทองอ่อน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๖

เด็กหญิงรุ่งจิต หงษ์ษา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๗

เด็กชายวายุ ศรีโจมรัก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๘

เด็กหญิงศศิรา อรรถเสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๘๙

เด็กชายสิรพัฒน์ กอแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ประสมพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๑

เด็กหญิงอรไพลิน ราชวงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๒

เด็กหญิงอลิดา บุญเหลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๓

เด็กหญิงอาภรณ์ นำทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๔

เด็กหญิงอำไพภรณ์ จรรยากรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๕

เด็กหญิงลลิตตาพร หงษ์มณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๖

นายไผ่ นาคำ ๔/๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๗

เด็กหญิงชนม์นิภา ขุนยาน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๘

เด็กชายธวัชชัย ปลัดเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๑๙๙

เด็กชายธวัชชัย ผ่องศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๐

เด็กหญิงนฤมล บัวคำภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๑

เด็กชายปฏิภาน ไชยเหนือ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๒

เด็กหญิงปณฑิตา ภาระวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๓

เด็กหญิงปาลิดา จันทะสน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๔

เด็กหญิงปยะณัฐ ใสแสง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๕

เด็กหญิงปยะดา จันทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๖

เด็กหญิงพิมลนาฏ แดงวงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๗

เด็กชายภัทนพล นาคำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ ภาระวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๐๙

เด็กหญิงวรรณวิษา แก้วดวงงาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๐

เด็กชายศุภากร แสนทวีสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๑

เด็กหญิงอรปรีญา พันธ์พงศ์แข็ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๒

เด็กชายอานนท์ แก่นภูเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๓

เด็กหญิงเปรมสินี พะวัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๔

เด็กชายเอธัส มากพูน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๕

เด็กชายจักรมนต์ เตจ๊ะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๖

เด็กชายจักรี แสงดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

พิชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๘

เด็กชายธนศักดิ

์

บุญพงค์ษา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๑๙

เด็กหญิงปนัดดา สพสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๐

เด็กหญิงปริศนา ทองคำพิมพ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๑

เด็กชายพรหมพิริยะ งามเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๒

เด็กหญิงภัททรา พิมพ์ภาวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๓

เด็กชายภาคิน บุคคะจำปา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๔

เด็กชายสมาน เชิดแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๕

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ประแสนพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา ยาขามปอม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๗

เด็กชายสุระชัย ประแสนพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๘

เด็กชายอดิเทพ พรมชาติ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๒๙

เด็กหญิงเนาวรัตน์ ทองอันตัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๐

เด็กชายกริชเพชร สีสด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ โสมชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๒

เด็กหญิงฑิตฐิตา ประพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๔

เด็กชายทรงพล ทองไพร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๕

เด็กชายธนาพร ศรีสด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๖

เด็กหญิงประนิตย์ ชุมศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๗

เด็กชายพงศธร ทาเล่
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๘

เด็กชายภักดี ขันอ่อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๓๙

เด็กหญิงมีนา ภักดีพันธุ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๐

เด็กชายวุฒิชัย แก่นจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๑

เด็กชายศรศักดิ

์

สุขเต็มดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๒

เด็กชายศักดิชัย

์

เวชคง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๓

เด็กชายสุธิมนต์ ขยายวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ปลัดเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภูมิสถาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ธยาธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

จันครา

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๘

เด็กหญิงกนกนิภา อุพันธ์ทา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๔๙

เด็กชายจิระพัฒน์ ราชเจริญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๐

เด็กหญิงจิราพรรณ บุญประสม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๑

เด็กชายจิรายุส โพธิเขียว

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๒

เด็กชายบดินทร์ บุตรตัว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๓

เด็กหญิงประชารักษ์ พลพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๔

เด็กชายพงศธร พรคำเดช
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗๙ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๕

เด็กชายพิทักษ์ บุคะจำปา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๖

เด็กหญิงฟารุ่ง ทองอ่อน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๗

เด็กหญิงภิชนาถ บุคะจำปา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๘

เด็กชายภูริวัฒน์ ทองเฉลิม
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๕๙

เด็กชายระพีภัทร สุจริต
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๐

เด็กหญิงวรรณวาริน พันธ์ยงค์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๑

เด็กชายวุฒิชัย บังคะดารา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๒

เด็กชายศุภกร สายแวว
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ อาพรสี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๔

เด็กหญิงสิธามาส คำผล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๕

เด็กหญิงสิรินาฎ การกล้า

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา พยะวงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๗

เด็กชายณัฐพงศ์ วงษ์คำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๘

เด็กชายณัธพงศ์ ทิพย์บูลย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๖๙

เด็กหญิงนิศาชล หนองเปด

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๐

เด็กหญิงปาลิตา โสระเวช

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๑

เด็กหญิงพันนิดา ธยาธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๒

เด็กหญิงศรินญา นุเล

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๓

เด็กชายจุติโชค ศรีแสงเมือง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๔

เด็กหญิงพรชิตา สีสด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๕

เด็กหญิงรัตนาพร เอนกศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๖

เด็กหญิงวรรณดี จารุวัน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๗ เด็กหญิงแพรวพรรณราย

อ่อนดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๘

เด็กชายจรัญ บุญยารมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ใจดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๐

เด็กชายรัฐภูมิ สุขสวัสดิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๑

เด็กชายสหรัฐ สพสิงห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๒

เด็กชายสิทธิชัย ผาตี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๓

เด็กหญิงสุนิตา อ่อนดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๔

เด็กชายสุวรรณ พิมพ์พา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๕

เด็กชายกฤตยชญ์ คำอุด
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๖

เด็กชายกฤษฎา ทองหล่อ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๗

เด็กชายกฤษฎา สีจันทร์โคตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาคำรอด
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๘๙

เด็กหญิงกาญจนา แก่นท้าว
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๐

เด็กชายกิตติชัย ขันทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ กองแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๒

เด็กชายคริสโตส์ กล่อมนที
๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๔

เด็กหญิงจิราพร พูลสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๕

เด็กหญิงชนัญชิดา บุญเอือ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๖

เด็กหญิงชนากานต์ บุญยืน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๗

เด็กหญิงชนิตา คุนานัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๘

เด็กหญิงชลิตา คำหาญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๒๙๙

เด็กชายชัชวาล ชวดทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๐

เด็กชายชัยปกรณ์ ศรีพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๑

เด็กชายชินดนัย แสงงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๒

เด็กชายณรงค์กร ศุภสร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๓

เด็กชายณรงศ์สิทธิ

์

คันทะมาลย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๔

เด็กหญิงณรินรัตน์ อังคณา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๕

เด็กหญิงณัฐธิชา ตาเปง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ คำนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๗

เด็กหญิงณิชนันทน์ พิมศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๘

เด็กหญิงดุจดาว คำหาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๐๙

เด็กชายตะวัน นีระมนต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองแจ่ม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๑

เด็กชายธีรภัทร ประเสริฐบุญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๒

เด็กชายธีระพันธ์ จูมพล
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๓

เด็กชายนนท์ธวัช คงกะพันธุ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๔

เด็กชายนพสิทธิ

์

ประสมวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๕

เด็กชายบดินทร์ คูณมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๖

เด็กชายปณวัฒน์ ประคำทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๗

เด็กชายประสาน โสภี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๘

เด็กหญิงปริญญา ทะนานคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๑๙

เด็กชายปรีชา แสงเพ็ชร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๐

เด็กหญิงปยะรัตน์ บันเทิง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๑

นางสาวปยะรัตน์ ใจตรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๒

เด็กชายพนัสชัย ไฝผิวชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๓

เด็กหญิงพรทิวา พวงพัว

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๔

เด็กหญิงพรธิดา คันธะศร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๑ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๕

เด็กชายพรหมวิหาร เต่าคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๖

เด็กชายพลาธร โคพะทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๗

เด็กชายพัฒนชาติ ทังโส
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ คุณโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๒๙

เด็กชายพีรภัทร ทวีกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๐

เด็กชายพุทธรักษ์ ใจตรง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๑

เด็กหญิงภัทรวรรณ อินเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๒

เด็กหญิงมนิดา ไชยทองศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๓

เด็กชายรณชัย น้อยจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๔

เด็กหญิงลลิตา พลปญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๕

เด็กชายวรธน นำทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๖

เด็กชายวรมัน สุดารัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๗

เด็กชายวรายุทธ ผิวกำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๘

เด็กชายวราเทพ มาคำผุย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๓๙

เด็กชายวัชรพล ดอกพุฒ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๐

เด็กหญิงวันทนีย์ ทวีพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๑

เด็กชายวาคิม เจริญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๒

เด็กหญิงวิลาสินี พรมศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

นีรมนต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๔

เด็กชายศักรินทร์ อุยแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๕

เด็กหญิงศิริกัญญา อินทะนา
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๖

เด็กหญิงศิริลักษ์ พวงพัว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๗

เด็กชายศิริวัฒน์ ฤทธิสุข

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๘

เด็กชายศิริศักดิ

์

มาทวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๔๙

เด็กหญิงศุภนิดา บุญอาจ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๐

เด็กชายศุภากร ประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๑

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

บุตรไกร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๒

เด็กหญิงสำลี จูมณีย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ มุ่งกันกลาง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๔

เด็กหญิงสิรินยา แสงศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๕

เด็กชายสุขสันต์ จำศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา ลาคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๗

เด็กหญิงสุภัค เพชรนุช
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ทะนานคำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๕๙

เด็กหญิงสุภาพร ตานันท์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ราษี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๑

เด็กชายสุวรรณ วงศ์ประเทศ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ขันทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๓

เด็กหญิงอนุธิดา พัฒนะแสง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วพวง
๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทวัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๖

เด็กหญิงอิงฟา คุนานัง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๗

เด็กหญิงอแล๊ก เสนธาตุ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ธรรมสว่าง
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๖๙

เด็กชายเทพพิทักษ์ อภัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๐

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ นีระมนต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๑

เด็กชายเพชรนรินทร์ เมฆมล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มาลาสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ช่วยสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๔

เด็กชายชนาธิป ปาคำทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๕

เด็กหญิงญาณี มนต์ทินอาสน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๖

เด็กหญิงฐิติพร พหุนันต์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ช่อมะลิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๘

เด็กชายธนากร ลมลาศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ ภาพสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๐

เด็กชายนนทวัฒน์ แสงสุวรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๑

เด็กหญิงนลินี ประสานวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๒

เด็กหญิงภรณ์พรรณ ประสานพิมพ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๓

เด็กหญิงวิยดา แก้วลา
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๔

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ตันสุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๕

เด็กหญิงสุวรรธา ผิวกำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๖

เด็กชายอภิวัฒน์ จำศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๗

เด็กหญิงอริสรา ทบบัณฑิต
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๘

เด็กหญิงอัศราวรรณ กุลบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๘๙

เด็กชายกรณ์
กาญจนพรภิญโญ ๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๐

เด็กหญิงกัณญารัตน์ อินทะนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๑

เด็กชายคมสันต์ บรรเทิง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๒

เด็กชายจตุพร ศรีแจ่ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๓

เด็กหญิงจิตรานุช ดอนพล
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๔

เด็กชายจิรายุทธ ศรีโคตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๓ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๕

เด็กหญิงชลธิชา พันธนู
๐๓/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๖

เด็กชายชินวัตร พวงพัว

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ หาญชนะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๘

เด็กหญิงณัฐญา นาโค
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๓๙๙

เด็กชายณัฐพล ไชยนนท์
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๐

เด็กหญิงณัฐริกา มาสาโสม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๑

เด็กชายทินกร หัตถะมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๒

เด็กชายธนสรรค์ ศรีเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๓

เด็กชายธนากร อินทะนาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๔

เด็กหญิงธนารินทร์ อินทร์เลิศ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๕

เด็กชายธีระพงษ์ นะโค
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๖

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีการัง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๗

เด็กหญิงนัฐนันต์ หมูทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๘
เด็กชายประสิทธิภาพ

พันธ์เภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๐๙

เด็กชายปญญา พวงพัว

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๐

เด็กหญิงปาลินี คะมะ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๑

เด็กหญิงพิยดา กองโพธิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๒

เด็กชายภัทรภร แก้วเขียว
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๓

เด็กชายมงคล ราศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๔

เด็กหญิงมณีพร โพธิขาว

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สมพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๖

เด็กชายรุ่งปยะ แสงเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ขันทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๘

เด็กชายวรวิทย์ นีรมนต์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๑๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ขันถม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๐

เด็กชายวสุพล สีแสด
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๑

เด็กหญิงวาสนา ขันคูณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๒

เด็กหญิงวาสนา ขันทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๓

เด็กชายวิทยากร บุญเจริญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๔

เด็กหญิงวิมลศิริ โตนันต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๕

เด็กชายวิวัฒน์ สุนีย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ คงคะพันธ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๗

เด็กชายวุฒิชัย นงนุช
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๘

เด็กชายศราวุธ อินธิไชย
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๒๙

เด็กหญิงศิริสุดา แก้วแสงดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ใจกล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา สุพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ สีดี
๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๓

เด็กหญิงสุวิชาดา ชาประวัง
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ดอกพุฒ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๕

เด็กหญิงแพรวไพลิน มลทินอาสน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๖

นางสาวกนกนันท์ ยอดสำเภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ หัตถะมา
๐๒/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๘

นางสาวกรวิกา ลาภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๓๙

นายกิติพงษ์ จันทร์ปอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๐

นางสาวจตุพร วงษาบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๑

นางสาวจารุวรรณ ชนะบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๒

นางสาวจิรดา บัวจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๔

นางสาวจุฬารัตน์ วิชาเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๕

นางสาวชมาพร ลาภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๖

นางสาวชลธิชา วงศ์วรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๗

นางสาวช่อฟา สารินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๘

นางสาวณัฐธิดา วงค์สาสนธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๔๙

นายณัฐพล มาทะลาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๐

นายดนุพงษ์ ห่องคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๑

เด็กชายดาวเรือง ธานี
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๒

นายทรงกรต ประสานพิมพ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๓

นายทัพยา หาญพะละ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๔

นายธีรภัทร ศรีหจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๕

นายธีระวัฒน์ พึงพันธ์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๖

นายธีระศักดิ

์

บูญมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๗

นายนครินทร์ สีดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๘

นางสาวนงลักษณ์ สิงเหล็ก
๐๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๕๙

เด็กหญิงนันทนา โกศล
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๐

นางสาวนิตยา บุญเต็ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๑

นางสาวนิภาพร สีบัว
๐๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๒

นางสาวนิศาชน พงษ์บัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๓

นางสาวนิศาชล ประสานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๔

นางสาวบุษบา กองโพธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๕

นางสาวปภัสสร จำปาศิริ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๖

นางสาวปวีณา แก่นสิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๗

นางสาวปวีนา สงคำเหลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๘

นางสาวปยรัตน์ ไพจิตร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๖๙

เด็กหญิงปยะพร โสภี
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๐

นางสาวพจมาลย์ จันทวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๑

นางสาวพรภิมล ประสานทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๒

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ทังโส
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๓

นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมมงคล
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๔

นางสาวพิมพ์วิภา อินทร์สม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ คำพูล
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๖

นางสาวมันธณา วงษ์ใหญ่
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๗

เด็กหญิงยุภาลักษณ์ จันทร์ชนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๘

นางสาวรจนา พูลสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๗๙

นางสาวรัตนาภรณ์ โสพนพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๐

นางสาวรุ่งทิวา วงษ์ใหญ่
๐๑/๐๗/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๑

นางสาววราภรณ์ จำนงสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๒

นางสาววันวิสาข์ บุญทัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๓

เด็กหญิงวิจิตรา หวังดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๔

นางสาววิภาดา จันทร์ภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๕

นายวีรศักดิ

์

เจริญรส
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๖

นายศรัณย์ คำมัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๗

นายศราวุฒิ ทองเติม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๘

นางสาวศศิวิมล ทองแจ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๘๙

นางสาวศิริลักษณ์ โสภี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๐

นางสาวสิริโสภา สุขเกษม
๒๐/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๑

นางสาวสุขรดา สีดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงพัว

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๓

นางสาวสุธิดา ตาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๔

เด็กชายสุธี ไชยสำแดง
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๕

เด็กหญิงสุพรรณี พันทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๖

นางสาวสุพัตรา บุญล้อม
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๗

นางสาวสุภิญญา ธานี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๘

นางสาวสุรัตวดี พวงพัว

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๔๙๙

นางสาวสุรีรัตน์ ธานี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๖ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๐

นายอนุชิต แสงเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๑

นายอภิสิทธิ

์

ศรีโคตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๒

นางสาวอรนิดา แก่นท้าว
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๓

เด็กชายอรรคพล นวลพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๔

นายออมสิน แก้วเหนือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๕

นางสาวอัจฉริยา กุลบุตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๖

นายอาทิตย์ แสงเพชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๗

นางสาวอารียา ละมูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๘

นายเกษมพร กุลบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๐๙

เด็กชายเอกภพ สอนศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๐

นางสาวไพรินทร์ เชือหงษ์

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๑

นางสาวกรรณิการ์ อินทร์เลิศ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๒

นางสาวกันตะญา หาลวย

๒๖/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๓

นางสาวขัตติยา ประดับดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๔

นางสาวจริยา พรมสวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๕

นางสาวจันจิรา มังคา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๖

นางสาวจิรดา วงษาบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๗

นางสาวจิราวรรณ กาสา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๘

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสะอาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๑๙

นางสาวจุฬาลักษณ์ มนต์ทินอาสน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๐

นางสาวจุไรรัตน์ ประเสริฐ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๑

นายชาญณรงค์ ศรีหาวงค์
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๒

นางสาวฐิติมา แก้วลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๓

นายฐิติวัฒน์ กุลบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๔

นางสาวณัฐภรณ์ พลที
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๕

นางสาวณัฐวรรณ ถินขาม

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๖

นางสาวดวงเดือน บุญยิง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๗

นายทรงพล บุญยิง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๘

นายทัศนัย จำศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๒๙
นางสาวทิพย์ประกาย

วงศาพรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๐

นางสาวนฤมล บุ้งทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๑

นางสาวนลินทิพย์ กองพร
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๒

นางสาวนุชสุดา สัมพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๓

นางสาวบุญเติม สีหันต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๔

นางสาวบุษราวรรณ มาคะวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๕

นางสาวปยฉัตร สายนำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๖

นายพรชัย ภูกานันต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๗

นางสาวมนิดา ดวงดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๘

นายรัฐธรรมนูญ โกศา
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๓๙

นางสาววรางคณา ถนอมทรัพย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๐

นางสาววราพร ยาดื
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๑

นางสาววิภาพร พรเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๒

นางสาววิไลวรรณ สราญรมย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๓

นายศุภกร พิลาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๔

นายศุภกร เจริญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๕

นายสราวุฒิ ศิริคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๖

นางสาวสาวิตรี บรรพะตะธิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๗

นายสิทธิพล หงษ์มณีย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๘

นางสาวสุนิสา โกสม
๐๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๔๙

นางสาวสุพัฒตรา โทถม
๐๔/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๐

นางสาวสุพัตรา กุหลาบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๑

นางสาวสุพัตรา แจ่มสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๒

นางสาวสุภาพร สุขเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๓

นายสุรเชษฐ์ บุราไกร
๐๓/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๔

นายอณุชิต สรศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๕

นางสาวอทิตยา แก้วงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๖

นายอนันต์ จันทร์พา
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๗

นางสาวอัจฉริยา พรมลาย
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๘

นางสาวอัยรดา ศรีแจ่ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๕๙

นางสาวอารียา บุญยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๐

นายอำนวย สีดาพันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๑

นางสาวเจนจิรา คนเชือ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๒

นางสาวเพชราภรณ์ ภาพสิงห์

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๓

นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ใหญ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๔

นางสาวกณิการ์ บุญยืน
๐๖/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๕

นายกฤษฎา จำศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๖

นายกวี บรรเทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๗

นางสาวกัญญารัตน์ โสภี
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๘

นางสาวกาญจนา ประสานพิมพ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๖๙

นายกิตติศักดิ

์

ฟุงสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๐

นางสาวกุลพัชร กองนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๑

นางสาวขวัญจิรา พินัส

๑๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๒

นางสาวจินดารัตน์ เสประโคน
๑๐/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๓

นางสาวจิราวรรณ พันนวยนนต์
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๔

นางสาวทักษพร วงศ์ประเทศ
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๕

นางสาวทิพนภา กาละปตย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๖

นายธนากร นงนุช
๐๒/๐๒/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๗

นายธวัชชัย บุญมิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๘

นางสาวธิดาพร จินดาศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๗๙

นายธิวาคม เจาะรอด
๑๕/๐๒/๒๕๔๐ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๐

นายธีรวัฒน์ วงษ์ใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๑

นางสาวนงคราญ สุวรรณคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๒

นางสาวนวินดา พันทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๓

นางสาวนิราพา คำสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๔

นางสาวบุญรักษ์ษา พลเมือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๕

นางสาวประภัสสร เชือแน่น

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๖

นางสาวปราณี ลวดทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๗

นายปญญา พิมมะศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๘

นายพัฒนชัย หวังชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๘๙

นางสาวพิชามญชุ์ ตรงสถิตกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๐

นายพิเชษฐ์ เกตุทองหลาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๑

นายภาณุวัฒน์ สายวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๒

นายรุ่งเรือง พูนสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๓

นางสาววรรณภา วรพิมรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๔

นายวรวุฒิ ทองมาลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๕

นางสาววลินดา สายวัน
๐๕/๐๑/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๖

นางสาววิจิตรา ประพันชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๗

นางสาววิชญา บุดดาพรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๘

นางสาวสราวลี ศรีโคตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๕๙๙

นางสาวสุดารัตน์ มุทะระพัฒน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๐

นางสาวสุดารัตน์ โลหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๑

นางสาวสุภาพร ทองแจ่ม
๐๔/๐๘/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๒

นางสาวอนุศรา วงวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๓

นางสาวอรอุมา คำหาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๔

นางสาวเดือนเพ็ญ วงศ์วรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘๙ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๕

นางสาวเพชรี พันธุ์เพชร
๐๑/๐๑/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๖

นายเพิมศักดิ

่ ์

ทิพย์โสด
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๗

นายเมษา บุญนำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๘

นางสาวเสาวลักษณ์ แสงอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๐๙

นายเอกพักตร์ ตันสุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๐

เด็กชายทิวทัศน์ มนเทียรอาจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุราไกร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๒

เด็กชายภูมิสิริ นาคำนิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๓

เด็กชายภูวเดช สาวศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ ร่มรืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ โพธิขาว

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๖

เด็กชายกฤษณะ บุญห่อ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

กำลังรัมย์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๘

เด็กชายธนาวุฒิ ปาทานนท์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังวาลย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๐

เด็กหญิงบุษราภรณ์ พิณทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ธุลี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๒

เด็กชายเจษฎาพร วิลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๓

เด็กชายทินกร สิงห์เจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๔

เด็กหญิงปณิธาณ ธรรมโท
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๕

เด็กชายปญญา สินทอง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๖

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ศรีภักดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๗

เด็กหญิงมณฑกานต์ ตะรินันต์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๘

เด็กชายศักดิพล

์

สันเทียะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๒๙

เด็กหญิงอรัญญา ทองเหลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา ปาทานนท์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาด วัดหินลาด  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีชมภู

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๒

เด็กชายก้องภพ ขันทอง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๓

เด็กชายขุนพล ฉัตรสุวรรณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๔

เด็กชายคณิศร แสวงดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๕

เด็กชายทนุเดช กุลวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๖

เด็กชายธนัช กรินรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๗

เด็กชายธนันชัย คำนิล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๘

เด็กชายธวัชชัย แสนชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๓๙

เด็กชายธีนวัฒน์ หอมเย็น
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๐ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๐

เด็กหญิงธีมาพร นวพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๑

เด็กชายธีระเดช ยศศิริ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๒

เด็กหญิงปานระพี ผลเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๓

เด็กชายภูริช โบราณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๔

เด็กชายฤทธิชัย พวงใย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๕

เด็กหญิงวริษฐา ดอกพุฒ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๖

เด็กชายวีรภาพ ลาภาพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๗

เด็กชายสรวิศ สุวรรณผา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๘

เด็กหญิงสุธิดา บุญลอย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๔๙

เด็กชายสุระชัย ปญญารัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๐

เด็กชายสุริยา กงเพชร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๑

เด็กชายอภิชาติ พิมมะศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๒

เด็กชายโชคชัย เหมือนแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๓

เด็กชายกิตติชัย แสงทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ หัตถะมา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๕

เด็กชายณรงค์กร อินธิไชย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๖

เด็กหญิงณัฐพร หลอดแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๗

เด็กชายธีระภัทร แหวนนาค
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๘

เด็กชายปารุวัฒน์ ผลเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๕๙

เด็กชายภูมินทร์ กุลบุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๐

เด็กหญิงวัลย์จิรา เจริญสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๑

เด็กหญิงสิริยากร รักษาภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๒

เด็กหญิงสุธิดา วงค์คำสิงห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แก้วกุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๔

เด็กหญิงฐิติพร สอนศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๕

เด็กหญิงนุชราภรณ์ พิลาสันต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๖

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ชัยผา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๗

เด็กชายพงษ์ธร ขันทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ ไชยมาตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๖๙

เด็กหญิงภรณ์บุริน แก่นสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๐

เด็กชายภูผา คำพูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๑

เด็กชายมานะชัย ห่องคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๒

เด็กชายยศพร คดีเวียง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๓

เด็กชายวิทวัส ลาภาพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๔

เด็กหญิงศศิธร มาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๕

เด็กหญิงสาวิตรี สิงห์ทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๖

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แก้วกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วงษ์ลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๘

เด็กหญิงอนุจญา คำนิล
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๗๙

เด็กชายอภิชาติ ทะวะเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๐

เด็กชายอัมรินทร์ ขันถม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๑

เด็กหญิงเมริษา ไชยวงค์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๒

เด็กชายกิตติพงศ์ พวงพัว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๓

เด็กหญิงจรรยพร จันทอน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๔

เด็กหญิงจิดาภา โนนจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพ็งนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๖

เด็กชายณรงค์ โมหา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๗

เด็กหญิงตะวัน สะอาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๘

เด็กชายนวพล คำมัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๘๙

เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วสวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ก้อนหิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๑

เด็กชายบารมี นามสมดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๒

เด็กชายปรีชา ผาดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๓

เด็กหญิงผกามาส กันยาสาย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๔

เด็กหญิงพรชิตา คำหล้า
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๕

เด็กชายพันตรี จูมพล
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๖

เด็กชายพายุ ศุภลักษณ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๗

เด็กหญิงพิมพ์ธิดา อิวินา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๘

เด็กชายพีระพงษ์ แสงดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๖๙๙

เด็กหญิงพุทธรักษา จูมพล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๐

เด็กหญิงฟา ไชยมาตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คูณทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๒

เด็กชายภาคิน หงษ์อินทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๓

เด็กชายมงคล แสงบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๔

เด็กหญิงรัตนภรณ์ วระโงน
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๕

เด็กหญิงวาสนา ภาเรือง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๖

เด็กหญิงวาสนา หลุมทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๗

เด็กหญิงศศิวิมล พลเมือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

คำสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๐๙

เด็กหญิงศุภนัฐ ดวงสิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๐

เด็กหญิงสุชาดา เกตุสิน
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๑

เด็กชายอิสระ สมพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๒

เด็กหญิงเกศดาพร บุญเพ็ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๓

เด็กหญิงเสาวนี วงศ์ประเทศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๔

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ชาประวาฬ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๕

เด็กชายไชยชาญ โทนัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๖

เด็กชายกฤษฎา ร่มรืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๗

เด็กชายกิตติพศ ขันทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๘

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ จักรวงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๑๙

เด็กชายจักรพล พวงพัว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๐

เด็กชายจักรินทร์ ใคร่นุ่นกา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๑

เด็กหญิงชลธิชา วงมาเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๒

เด็กชายชิณวัฒน์ ขันทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๓

เด็กหญิงบังอร ดวงบุบผา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๔

เด็กชายพงษ์กร พิณทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๕

เด็กชายพัชรพล คำมัน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๖

เด็กหญิงภัทรา เกษมทาง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๗

เด็กชายภูวานาถ คำพูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๘

เด็กชายวรายุทธ พุดผา
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๒๙

เด็กหญิงวิจิตรตรา วรรณทวี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๐

เด็กชายศุภชัย ทองสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๑

เด็กชายสามารถ จันทร์ผิว
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๒

เด็กชายสีเจ็ด

่

ขันทะวัตร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เจือจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๔

เด็กชายสุเมธ พลอาจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๕

เด็กหญิงอรจิรา นามท้าว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๖

เด็กชายอรรถนพ แสงนิกรนพเก้า
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๗

นางสาวเกษศิณี โนนทิง

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๘

เด็กชายเอกพล วงค์มาเกษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๓๙

เด็กหญิงกรทิพย์ วงมาเกษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๐

เด็กชายธนา โพธิวิเศษ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๑

เด็กชายธวัชชัย มังบุญ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๒

เด็กหญิงประภาพร พิณทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เหมือนแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๔

เด็กชายภาคภูมิ มนเทียรอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ อุ่นศิริ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๖

เด็กชายสุทธิชัย อุสาหะวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๗

เด็กชายอนันตชัย คณาญาติ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๘

เด็กชายอัมพร ประดู่
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๔๙

นางสาวกรรณิกา ศรีหาวงศ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๐

นางสาวจุฑามาศ พิลาสันต์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๑

นางสาวนภาพร คะนล
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๒

นายปฐมพร ทรัพย์คง
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๓

นายสามชัย พวงพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๔

นางสาวสุมาลี อาสานอก
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๕

นางสาวเดือนนภา บุญชู
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๖

นายกิตติวัฒน์ สังวาลย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๗

นางสาวพิมประภา กรินรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๘

นายอาคม แสนทวีสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๕๙

นายจักรศิลป โลหา
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๐

นางสาวนฤมล คำคูณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๑

นายเทพโยธิน สีดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุทธิบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พวงพัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๔

เด็กหญิงทัศพร กุทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๕

เด็กชายธนรัตน์ สุทธิบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๖

เด็กชายธีรวัฒ สมเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๗

เด็กชายนนทการณ์ โกษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๘

เด็กหญิงปารณี ศรีหาวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๖๙

เด็กหญิงปาลิตา แก้วงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๐

เด็กหญิงพัชรนันท์ สุขศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๑

เด็กหญิงภัทรสุดา แก้วประดับ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๒

เด็กชายภูวนาจ สิงขุนทด
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๓

เด็กชายรุ่งวิกรัย บุตรวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๔

เด็กชายวีรภัทร สะอาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๕

เด็กชายศรัณย์ มาคะวงค์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๖

เด็กหญิงศิรินันท์ บุญทัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๗

เด็กชายศุภกิจ เพชรแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๘

เด็กหญิงสมฤทัย วันเคียง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๗๙

เด็กชายอดุลย์ วงษ์ลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๐

เด็กหญิงอรอินทร์ เกษคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๑

เด็กหญิงอริสรา โกศา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๒

เด็กหญิงอัมมิกา เข็มทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๓

เด็กชายอุดร เหง้าแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๔

เด็กชายเกษม เหง้าแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๕

เด็กหญิงเปรียบศศิธร จันทิศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๖

เด็กหญิงไพรวัน แสนกุล
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๗

เด็กหญิงกัณณิกา บุสภาค
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๘

เด็กหญิงจริญา ถาบุรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๘๙

เด็กหญิงจิตตา หัตถมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๐

เด็กหญิงชฎาภา ถิระโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๑

เด็กหญิงชมพูนุช ทองอร่าม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๒

เด็กชายณัฐฐินันท์ แข็งขัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๓

เด็กชายณัฐพล เข็มมา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มนเทียรอาจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๕

เด็กหญิงดลนภา เฉลิมศิลป
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๖

เด็กหญิงดวงจันทร์ แสงลาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๗

เด็กหญิงธารกมล แก้วศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๘

เด็กหญิงธิติสุดา โพธิไชย
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๗๙๙

เด็กหญิงนุชจรี มูลแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๐

เด็กหญิงบุญสิตา ถินขาม

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๑

เด็กหญิงวรนัญญา แสนหยุด
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ จันทฤดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๓

เด็กหญิงสุพัฒตรา ชืนภิรมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๔

เด็กหญิงสุมานิต สุธาคง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศาลางาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๖

เด็กชายอนุสรณ์ จันจำเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๗

เด็กหญิงอภิญญา ดีแสน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๘

เด็กชายอภิมุข ไพโรจน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๐๙

เด็กหญิงอัญชลี เทาศิริ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๐

เด็กชายอิทธิกร นนฤชา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๑

เด็กชายเกษมสันต์ ทวีวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๒

เด็กหญิงเนตรนภา ไชยเดช

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๓

เด็กชายเทพพิทักษ์ จันทิมาตร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ผุยบัวค้อ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๕

เด็กหญิงนัทธมน อาษาดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๖

เด็กชายสุบิน ศรีชาล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๗

เด็กชายอรรถพล บุสดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ทองอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๑๙

เด็กชายธนากร อนุพาษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๐

เด็กชายธวีพงษ์ บุสภาค
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๑

เด็กหญิงนวนันท์ อินทะมาตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๒

เด็กหญิงนวรัตน์ สังโส
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ อบมาพันธ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๔

เด็กชายวิจิตร โสภาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๕

เด็กชายวิภาวัส วงษาโคตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๖

เด็กหญิงสุนิสษา บุญประชุม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ อินทะมาตร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๘

เด็กหญิงกรรณิกา โกศา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๒๙

เด็กชายธีระพล โทถม
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๐

เด็กหญิงภัทราวดี คำใบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๑

เด็กหญิงมยุรี บุญช่วย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๒

เด็กชายสุรสิทธิ

์

แสนขันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๓

เด็กชายอัตฉนินทร์ ทองเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๔

เด็กชายอานนท์ วันเคียง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๕

เด็กหญิงกนกทิพย์ บุญวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๖

เด็กหญิงกมลพร ยวงคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๗

เด็กหญิงกมลวรรณ เจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๘

เด็กชายกฤษฎา ทองโคตร
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๓๙

เด็กหญิงกุลจิรา กุลบุตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๐

เด็กหญิงคีตภัทร ยิงยืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศักดิสิงห์

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๒

เด็กชายธราเทพ ขันทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๔

เด็กชายธุวานนท์ สุพัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๕

เด็กหญิงนภัทรสร เชือหงษ์

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๖

เด็กชายวริทยา แจ้งไพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๗

เด็กหญิงอัญญานี สิงห์ทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๘

เด็กชายเจษฎาพร ปานเกิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๔๙

เด็กหญิงกมลชนก ผ่องใส
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๖ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิณทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๑

เด็กชายฐิยนันท์ ลูกเล็ก

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๒

เด็กชายณัฐพล ก้านคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๓

เด็กหญิงณัฐริกา สนธินัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๕

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ตรงประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๖

เด็กหญิงทิวาทิพย์ ศรีสงคราม
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๗

เด็กหญิงนิชนันท์ กาญจนะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๘

เด็กชายมงคล อินธิไชย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๕๙

เด็กชายยุทธกาญจน์ นีรมนต์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๐

เด็กหญิงวรางคณา สามสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๑

เด็กหญิงวิลัดดา ปญญาสัย
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๒

เด็กชายสราวุฒิ มาระพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๓

เด็กหญิงสุปาณี วงษ์ศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๔

เด็กหญิงอรุณี ศุภสร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๕

เด็กหญิงปวริศา พวงไธสง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๖

เด็กหญิงรัตนวดี สุพัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ พันทุม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๘

เด็กหญิงสัตตบงกช คำสวาสดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๖๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บรรเทิง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ส่งเสริม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๑

เด็กหญิงชลดา แดงแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อาริพู
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๓

เด็กชายณัณชกานต์ ส่องใส
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๔

เด็กหญิงนภาพร วรรณศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๕

เด็กหญิงปวีณา รุ่งเพ็ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๖

เด็กหญิงปยะดา หินแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ พรมสะอาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๘

เด็กชายวีรภัทร กาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๗๙

เด็กชายศุภชัย ปุรินันต์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๐

เด็กหญิงสาวิกา บัวดก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ รีวทอง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญพัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๓

เด็กหญิงชมพูนุช เสริฐศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๔

เด็กหญิงชลดา ทะวงษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๕

เด็กหญิงณรัญญา รงค์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๖

เด็กชายนันธศักดิ

์

บุปผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๗

เด็กหญิงนำฝน แดงแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๘

เด็กหญิงรำไพร อรรถโยโค
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๘๙

เด็กหญิงสุนันทา ศรีพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๐

เด็กชายอติคุณ หาลวย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๑

เด็กชายอภิมงคล อินราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๒

เด็กชายอภิรักษ์ ริวทอง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หินแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๔

เด็กหญิงอมรา สายสินธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๕

เด็กหญิงอรทัย เพิมพร

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๖

เด็กหญิงอัมราพร ยอดสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๗

เด็กชายอุภัยภัทร สีทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๘

เด็กชายกฤตภาส นำระนะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๘๙๙

เด็กชายกิตติชัย พาณรอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์ เสือไพร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๑

เด็กชายทักษิณ หินแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๒

เด็กชายทินภัทร แสงขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๓

เด็กหญิงปาลิตา แก้วเสนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๔

เด็กชายพัชรพล โลมสระน้อย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกาย ทองบาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๖

เด็กชายพีรวัฒน์ ภักดีล้น
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๗

เด็กชายวรรณชัย ปองปก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๘

เด็กชายวัชระพงษ์ โยธา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๐๙

เด็กหญิงวิยะดา ชราศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๐

เด็กชายศรีพร ฉัตรสุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุชหอมจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๒

เด็กชายสถาพร ผาน้อย
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา อุตมัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๔

เด็กหญิงสุภัสสร เจียมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี ปุรินันต์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

กระพันพล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กระไตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๘

เด็กชายอัมฤทธิ

์

ยอดสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๑๙

เด็กชายอาทร เครือชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๐

เด็กหญิงเนตรชนก แก้วสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๓

เด็กชายจักรินทร์ เจริญสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๔

เด็กหญิงจันทกรณ์ ลือคำหาญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๕

เด็กหญิงช่อผกา ศรีสุพรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๖

เด็กชายญาณาธิป สีทา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๗

เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ พืนชมภู

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๘

เด็กชายธนาทร สายแวว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๒๙

เด็กชายนาคิน บุญเฉลียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๐

เด็กชายประกาศิต ภูนาเพ็ชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๑

เด็กหญิงปริมล ทองงามดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๒

เด็กหญิงพลอยไพลิน หงษ์ลอยลม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ส่งเสริม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๔

เด็กชายรัชชานนท์ ภักดีล้น
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อุ่นคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๖

เด็กหญิงรุ่งนภา สายทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๗

เด็กชายวรศักดิ

์

ไชยบัวรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๘

เด็กชายวัลลภ พิลาศาสตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๓๙

เด็กชายสมใจ พิลาศาสตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๐

เด็กชายสันติภาพ ใจใหญ่
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๑

เด็กหญิงสโรชา สุนทะโร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๒

เด็กชายอภิชาติ กุลพรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แจ่มสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๔

เด็กหญิงเสาวนีย์ แก้วก่า
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชาวัด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์สุนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๗

เด็กชายจักราวุธ สุนันทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองเนตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๔๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ธาตุเสียว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๐

เด็กชายณัฐพล ราชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ภักดีล้น
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๒

เด็กชายนัฐพล เพ็ชสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๓

เด็กหญิงนัทชา เจริญสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๔

เด็กหญิงภัชราพร ภาคสุโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๕

เด็กหญิงรัชนีกร แดงแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๖

เด็กชายวรชิต สมนึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๗

เด็กชายวัชรพล วงค์ใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๘

เด็กชายวุฒินันท์ คำแดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๕๙

เด็กหญิงสายสวรรค์ ทองรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๐

เด็กหญิงสุภัทราวดี เหล่าโก๊ก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๑

เด็กหญิงสุภาพร กระไตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๒

เด็กหญิงหทัยชนก เพิมพร

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๓

เด็กชายเกนภพ กัญญามา
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๔

เด็กชายคุณากร มรดก
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๕

เด็กชายคุณากร สีนาแดง
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๖

เด็กหญิงจรรยา นครชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๘

เด็กชายนพพร วงศ์วัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๖๙

นางสาวนฤมล สุยะสา
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๐

เด็กหญิงนิภาภรณ์ ห่วงทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๑

เด็กชายบุญเกิด ชาวนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๒

เด็กชายปฏิภาณ บัวดก
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๓

เด็กชายภูวดล ดวงจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๔

เด็กชายยุทธเกิด แก้วเกิด
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๕

เด็กชายรัตนสิทธิ

์

สายศิลป
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๖

นายวรเมธ โลหะชิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๗

เด็กชายวาริชภูมิ จันทร์แจ้ง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๘

เด็กชายวุฒินันท์ บุญเรือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๗๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ คำสอน
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๐

เด็กชายสงคราม บุตรชารี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๑

เด็กชายสราวุธ ชุมนวล
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๒

เด็กชายสราวุธ ตันสุ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๓

เด็กหญิงสุนิตา พันบูชา
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๔

เด็กชายสุริยา อุทาพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นาคูณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๖

เด็กหญิงเจนจิรา โนนสนาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๗

เด็กหญิงเอกอนงค์ อนุเคน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๘

เด็กหญิงแก้วมณี ภูแล่นคู่
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๘๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ มีทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๐

เด็กหญิงกรรณิกา บรรทะโก
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๑

เด็กชายกอบชัย พรพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๒

เด็กชายกอบชาติ พรพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๓

เด็กหญิงกิตยาภรณ์ ถมนาม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ ถมนาม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๕

เด็กชายทรงเดช จำปาเทศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ มีทองเหลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๗

เด็กหญิงนิราพร ปดศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๘

เด็กหญิงภิลาศลักษ์ ภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๐๙๙๙

เด็กชายราชภูมิ เปรียมสติ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๐

เด็กหญิงสิริลักษณ์ มะโนรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๑

เด็กหญิงสุภัทรา สวัสดิทา

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๒

เด็กหญิงสไบพร ปทมะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๓

เด็กชายอนุรักษ์ พรมโสภา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๔

เด็กหญิงอมากร ศรีมาทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๕

เด็กหญิงอุษามณี ปาเวช
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๖

เด็กชายเกียรติภูมิ ทองลิมสุด

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๗

เด็กชายเวชพิสิฐ แปนจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๘

เด็กชายไมตรี สินธิสมุทร

์

๒๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๐๙

เด็กหญิงกรกมล ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๐

เด็กชายจักรพันธ์ อิมคำ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๑

เด็กชายจิรพัฒน์ หลักพันคำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๒

เด็กหญิงชลธิชา มาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๓

เด็กหญิงณัชณิชา เหลาผา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนเขียว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๕

เด็กหญิงปลายฟา คำวิชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๖

เด็กหญิงปาริชาต หาญอาษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๗

เด็กชายปยะวัฒน์ วงศรีแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๘

เด็กชายวุฒิชัย ศรีจำปา
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๑๙

เด็กชายศรายุทธ ปนคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ตริกานต์
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

บัวกอ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหลาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๓

เด็กชายอัศณี สุขประเสริฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๔

เด็กหญิงอำไพพร โสดามุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๑ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๕

เด็กชายผดุงพล มิพล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๖

เด็กชายวีระภาพ ชำนินอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ สาธิรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญส่ง ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๒๙

เด็กหญิงธนพร ไม่ถอย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๐

เด็กชายนนทวัฒน์ วงสุทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๑

เด็กชายบริราช เรียงผาง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๒

เด็กหญิงรัชฎาพร สามิลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๓

เด็กชายกฤษณพงศ์ สุธรรมวิจิตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๔

เด็กชายจักรฤทธิ

์

ฝกบัว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๕

เด็กหญิงดวงหทัย อ่อนเป
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๖

เด็กหญิงทิชากรณ์ ปุนสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๗

เด็กหญิงกนกพร สำราญรืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๘

เด็กหญิงจารุภา สุขประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๓๙

เด็กชายธีรภัทร มีทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๐

เด็กหญิงศิรนทา สันทาลนัย ๖/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๑

เด็กหญิงอนันตา พรมชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๒

นายเบญจมาศ มุทธุวงค์
๒๖/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๓

นายจรรยา พิบลูยืพงษ์
๑๓/๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๔

นายจักรริน ปอนปด
๑๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๕

นายจินตนา มะโฮง
๑๕/๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๖

นายธันยพร จันทร์เพ็ชร์ ๔/๒/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๗

นายประดาพร คนขยัน ๒/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๘

นายพชรพรรณ จันทร์ปรีดา ๙/๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๔๙

นายพิทยา อิมคำ

้

๑๕/๖/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๐

นางราตรี เจริญบุตร

๒๕/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๑

นายสมบรูณ์ ไชยบุญทัน
๒๘/๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๒

นายสุขรรณ หอนหวน
๑๑/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปดธรรมรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๔

เด็กหญิงปนัดดา เมียดเตียบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๕

เด็กหญิงสุพรรณษา สาลีคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ บุญเชิญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๗

เด็กหญิงกนกวลัย มีบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๘

เด็กหญิงจรรสิมาพร ธนูศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๕๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หวังดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๒ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๑

เด็กชายธนกร ลายโถ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๒

เด็กชายธนธรณ์ ผาลัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๓

เด็กหญิงประภาพร ไชยรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๔

เด็กหญิงปานตะวัน หอมจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๕

เด็กหญิงปยะฉัตร จัทร์เลือน

่

๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๖

เด็กหญิงพัชราภา พรมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๗

เด็กหญิงพิศมัย ประทุมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจยินดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๖๙

เด็กชายสถิตย์ โคตรวันทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๐

เด็กหญิงสุพรรณี พนม
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๑

เด็กหญิงหนูจันทร์ บุญผ่อง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๒

เด็กชายอภิวัฒน์ อยู่สุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๓

เด็กหญิงเบญจมาศ เวชภิบาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๔

เด็กหญิงเมตตา แสงกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๕

เด็กชายกฤษดา นามเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทัพจารี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา อาจเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๘

เด็กหญิงจิตรานุช บุรารัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๗๙

เด็กหญิงจิริญา ถาวรพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๐

เด็กหญิงฐานิดา นฤหายะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อุรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ทวีพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๓

เด็กหญิงนาฏนภาวดี สมศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๔

เด็กหญิงปานจุรี น้อยนาดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๕

เด็กหญิงพรวิภา อันทองลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๖

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ประฐม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๗

เด็กชายวีรพงศ์ นิระ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๘

เด็กหญิงศศินา อะคะบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๘๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา พิบูลย์พงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๐

เด็กหญิงสุวรรณี พิบูลย์พงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๑

เด็กชายอภิลักษณ์ สีมาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๒

เด็กชายเจษฎา ทาเทพ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์เลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๔

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองประสาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๓ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ติยะมัต
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๖

เด็กชายคเนศ มหาวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๘

เด็กชายชัยยา พลสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๐๙๙

เด็กหญิงชาลิสา ทองละมุล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๐

เด็กชายณวัฒน์ แก้วคำแสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๑

เด็กชายณัฐพงศ์ แคนสี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ผินสูงเนิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๓

เด็กหญิงณัฐพร เสือวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๕

เด็กชายธนภูมิ กะชา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๖

เด็กชายธนากร อาจอ่อนสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๗

เด็กชายธีรยุทธ บุญประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๘

เด็กหญิงปนัดดาว คำลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๐๙

เด็กหญิงปรางค์วดี สุบิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๐

เด็กหญิงปรารถนา วงศ์คำเหลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๑

เด็กหญิงปลิตา ชุมชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๒

เด็กหญิงปทมพร บุญธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๓

เด็กหญิงปานวาส ศรีเหลือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๔

เด็กหญิงปยาวรรณ แสวงหาทรัพย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๕

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ควรดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๖

เด็กชายศราวิชญ์ ตริตรอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๗

เด็กชายศิรภัทร เอ้โทบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๘

เด็กชายอดิศร นางวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๑๙

เด็กชายอนันตชัย ฝางคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๐

เด็กชายอนุสิทธิ

์

แสงสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๒

เด็กชายอัครพล แสงโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๓

เด็กหญิงอิชยา ศรีวัฒนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๔

เด็กชายเวชพิสิฐ สุบิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๕

เด็กชายเสกสรร ศรีภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๖

เด็กชายชนพล ศรีกระหวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจเครือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ยศศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๒๙

เด็กชายทศพล หวังยศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๔ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๐

เด็กหญิงทิพรภา สุริสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๑

เด็กชายธรรมรัตน์ พงษ์พัฒนฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๒

เด็กชายปฏิภาณ เสนีย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๓

เด็กหญิงปรัตน์ดา วะโนปะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๔

เด็กชายพนมรุ้ง ใจเครือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๕

เด็กชายพิภัทรภพ โพธิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๖

เด็กหญิงวิภาพร แน่นอุดร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๗

เด็กชายสุทิน ลอยเลือน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๘

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ระหาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๓๙

เด็กหญิงเมศินี ผกาศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๐

เด็กหญิงแตงกวา มณีวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๑

เด็กชายโสภณ ผการัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๒

เด็กชายกฤษดา คำเรือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๓

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์คำเหลา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุพรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๕

เด็กชายชัยนันท์ สร้อยสระ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๖

เด็กชายชัยวิชิต นนสีลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ตริตรอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๘

เด็กชายณัฐพล รากแก่น
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๔๙

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขุนรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๐

เด็กหญิงทิพากร ผกาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ เมินกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๒

เด็กหญิงธิดาพร ละศรีนวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๓

เด็กชายธีรชัย นาเมืองรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๔

เด็กชายธีรนันท์ ศิลาวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๕

เด็กชายนเรนธร พุฒพิภักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๖

เด็กชายบูชิต ทองละมุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๗

เด็กหญิงปนิดา แสวงวงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ควรดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๕๙

เด็กหญิงพรรรณนารา
บังศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๐

เด็กชายพลพล โคตรสมพงษ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๑

เด็กชายพิชิต เขตคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ บรรทับ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๓

เด็กชายวีรเดช วงศ์เฟอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๔

เด็กหญิงศธรทิพย์ พรมเมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๕ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วงศ์คำเหลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๖

เด็กชายสุริยา ขัตติยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๗

เด็กชายอดิเทพ ไชยเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๘

เด็กชายอัสนี วันเพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๖๙

เด็กหญิงโสรยา สังวาลย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๐

เด็กชายชัยยันต์ ทองประสาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๑

เด็กหญิงดลฤดี ปานอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๒

เด็กชายทวีโชค พรมพิภักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๓

เด็กชายมนตกานต์ จันทิชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๔

เด็กหญิงยุวภา ร่วมทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๕

เด็กชายศราวุธ อุทาวัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๖

เด็กชายอดิเทพ ศรีจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๗

เด็กหญิงเจษฎางค์ พรมโกฎิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๘

เด็กชายจีรยุทธ ตะระบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๗๙

เด็กหญิงชลณิชา นาทองคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๐

เด็กชายชินวัตร แคนสี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๑

เด็กชายทำนอง ต่อกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๒

เด็กชายธนากร สารณา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๓

เด็กหญิงนันทนา กันมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๔

เด็กหญิงพรพิมล วงษ์พินิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๕

เด็กหญิงวันดี ดวงแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๖

เด็กชายวิทยา เพ็งจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๗

เด็กชายสมาน อินทรวัณณา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สร้อยสระ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ นางวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๐

เด็กชายอำพล พิลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๑

เด็กชายทวีทัศน์ ทองทิพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๒

เด็กชายธนรัตน์ บุตรโท
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๓

นายธวัชชัย ศรีจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๔

เด็กหญิงนริศรา สายวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๕

เด็กชายพรชัย ทองประสาน
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๖

เด็กหญิงพรทิพย์ สุพรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๗

เด็กหญิงวริสรา ตรีลำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๘

เด็กชายวศิน วงค์พรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๑๙๙

เด็กชายศราวุฒิ บุตรวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๖ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๐

เด็กชายศราวุฒิ วันเพ็ญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คำน้อย
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๒

เด็กหญิงสายชล วรรณเพ็ญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขัตติยะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา โพธิสาชัย

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๕

เด็กชายสุริยัน ศิลาวรรณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๖

เด็กชายใบชนะ โสพิมพ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๗

เด็กชายชัยรัตน์ สามิลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๘

เด็กชายณัฐพล ศรีกระหวัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๐๙

เด็กหญิงดวงกมล ศรีทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๐

เด็กหญิงดาริณี พิลาทอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๑

เด็กชายทฤษฎี ศรีทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๒

เด็กชายธนากร บุญลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๓

เด็กชายธราเทพ เหมกระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๔

เด็กหญิงธัญชนก บุญมา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๕

เด็กหญิงนริศรา สายชาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๖

เด็กหญิงนฤภร สระบัว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๗

เด็กหญิงปนัดดา สายราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๘

เด็กชายปรมินทร์ สายราช
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๑๙

เด็กชายประเสริฐ พรมมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๐

เด็กหญิงปาณิสรา สุวรรณศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๑

เด็กชายพงศกร เทียบภักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์ตา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๓

เด็กหญิงมัณฑนา ไพบูลพิมพ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๔

เด็กหญิงรชญา เนียงภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เนียงภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๖

เด็กชายวชิรวิทย์ พิสาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๗

เด็กหญิงวรรณิศา สมเครือง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๘

เด็กหญิงวิยะดา สังวาลย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๒๙

เด็กหญิงวิรากร คำจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๐

เด็กชายสันติ นาคนาคา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจริญสมบัติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๒

เด็กชายสุมิตร อินจุ้ย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ วราพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๔

เด็กหญิงอโรชา สีมาพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๗ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๕

เด็กชายเอกราช คุณแสน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๖

เด็กชายโยธิน สาระชู
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๗

เด็กชายกล้าณรงค์ วระพุฒ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๘

เด็กชายจักรภพ วงศ์คำพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุรันต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๐

เด็กชายธีรพันธ์ แพทย์เพียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๑

เด็กชายธีระเดช ดวงแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๒

เด็กชายธีรเดช ดวงดี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๓

เด็กชายประภาส เสนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๔

เด็กชายภูวนัตน์ สมใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๕

เด็กหญิงวิยะดา กวนชาบัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๖

เด็กหญิงศศิธร อาศัยสงฆ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๗

เด็กหญิงสิริรัตน์ จันทร์ปรุง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์คูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๔๙

เด็กหญิงอรทัย เสนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๐

เด็กหญิงเกษสุดา เสนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๑

เด็กชายเจษฎา จันทะมาลา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๒

เด็กหญิงไอรดา อ่อนสีบุตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ ดีปาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๔

เด็กหญิงจารุณี ประสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา อินตะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ กันยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๗

เด็กหญิงดารุณี สังขะโห
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๘

เด็กชายธงชัย พิลารัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๕๙

เด็กชายนันฐภัท โสมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๐

เด็กหญิงนิภาพร เฝอคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ โสมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๒

เด็กหญิงปยธิดา บุญโสภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๓

เด็กหญิงพลอย แพงคำลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๔

เด็กหญิงรจนา มาลี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๕

เด็กชายวราเทพ พรมมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๖

เด็กหญิงวิภาวรรณ เชือเดิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๗

เด็กชายสถาพร สีทา
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๘

เด็กหญิงสบาย ไชยฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๖๙

เด็กหญิงอนงค์นาถ อาจอ่อนศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๘ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ราชขันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๒

เด็กชายโชคชัย บุญญาหาร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๓

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๔

เด็กหญิงดวงหทัย เสนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๕

เด็กชายนภสินธุ์ บุญไชย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๖

เด็กหญิงนวียา โคตลุน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๗

เด็กหญิงปยภรณ์ ภูกองไชย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๘

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๗๙

เด็กชายภาคียะ สาระรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๐

เด็กหญิงวรรณนิภา แถลงสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๑

เด็กหญิงวราพร แพงคำลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

โสภสินธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๓

เด็กชายศุภกร ศิลาพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๔

เด็กหญิงสุนันทรา เสนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๕

เด็กหญิงสุมิตา สังกะเพศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๖

เด็กชายสุริยันต์ วิชัยวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๗

เด็กชายอำนาจ วงสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๘

เด็กหญิงกาญจนา วราพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๘๙

เด็กหญิงจารุภัทร สีทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๐

เด็กหญิงดวงฤทัย สมมาคูณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ วัลลีย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๒

เด็กชายธรินธร ละศรีนวล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๓

เด็กหญิงนันทนา สายราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๔

เด็กชายนิติธร คำจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๕

เด็กหญิงปยธิดา จันทาอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๖

เด็กหญิงพรชิตา กิงแก้ว

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๗

เด็กหญิงพลอยวลี แก้วศิริ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๘

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีเสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๒๙๙

เด็กชายภานุมาศ ศรีเสน
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทองวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ผาเหลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๒

เด็กหญิงวิชญาดา โสพิมพ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๓

เด็กหญิงศิรินภา ทิมาบุตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๔

เด็กชายสฤษดิ

์

หนุนวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐๙ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา ละวันทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๖

เด็กชายอนิสรณ์ เพ็งแจ่ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๗

เด็กหญิงอนุศรา กิงแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๘

เด็กหญิงอรอุมา วันลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๐๙

เด็กชายไชยา จันทเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๐

เด็กหญิงกุลธิดา สิมมา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๑

เด็กชายภาคภูมิ ช่วงชัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ โสดากุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๓

เด็กหญิงวรินยุพา ผกาศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๔

เด็กหญิงสมพร ดวงประภา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๕

เด็กหญิงสุพัชรี สุดสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๖

เด็กชายเขมนันท์ ข้างฝา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๗

เด็กชายวสันต์ มากดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๘

เด็กชายนันธวัช จันทนากูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๑๙

เด็กชายพงศธร ชุมอาจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๐

เด็กชายนพพร ทองเทพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๑

เด็กชายดนัย สุวรรณกูฎ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทร์วิถี

๑๕/๒๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เบ้างาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๔

เด็กชายศราวุฒิ ใจคง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๕

เด็กหญิงปตตา เถาว์ทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๖

เด็กหญิงอริศรา พรมสะอาด
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๗

เด็กหญิงทิพวรรณ หงษ์สามารถ
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๘

เด็กหญิงอรพิน แสนทวีสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๒๙

เด็กหญิงปริศนา พูนกระโทน
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา ชุมอาจ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๑

เด็กหญิงมะลิสา ทิพย์เนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๒

เด็กหญิงนำฝน ณะอุบล
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๓

เด็กหญิงสุนิตา เบ้างาม
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๔

เด็กหญิงมัจฉา วงศ์สุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๕

เด็กหญิงละอองดาว อินลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๖

เด็กชายสุริโย อุปลาบัติ
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๗

เด็กชายกฤษณะ จันทร์ขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๘

เด็กชายสุรเดช ยงแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๓๙

เด็กชายพรหมลิขิต พรมสะอาด
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๐ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๐

เด็กชายคึตภัทร คำสิทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๑

เด็กชายพรวิชิต สายโสภา
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๒

เด็กหญิงอพินยา โพธิจิตร

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๓

เด็กหญิงภัทรรินทร์ ลวดทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๔

เด็กหญิงทิพวรรณ แสงอาจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ซึงพรม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๖

เด็กหญิงปยนุช คงได้
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๗

เด็กหญิงจีรภา แสงทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๘

เด็กหญิงเมย์ภิกา สายโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา แสนทวีสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๐

เด็กหญิงนัฐติญา ทวานไทสงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ กิงจันทร์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๒

เด็กชายชนะพงศ์ บัวรอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๓

เด็กชายอัศวิน คงมาก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๔

เด็กชายอัชณีกร เรือนพิมพ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๕

เด็กชายจิรายุ สุรพล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๖

เด็กชายรัฐติพงศ์ ชุมอาจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๗

เด็กชายศราวุธ แสนทวีสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๘

เด็กชายเกียรติยศ สมเสนาะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๕๙

เด็กชายไชยา แก้วบุญสาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๐

เด็กชายอัครพนธ์ พูลพิพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๑

เด็กชายจีรายุทธ ทาบุตดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๒

เด็กชายธีระภัทร์ สมพงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๓

เด็กชายธนดล รถพรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๔

เด็กชายรณชัย ดวงงาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๕

เด็กหญิงสุชานาฏ ผิวงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๖

เด็กหญิงรัตนา คงมาก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๗

เด็กหญิงฐนิชา ทวียืน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๘

เด็กหญิงวรัญญา ทองคูณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๖๙

เด็กหญิงวรัญญา มิงไชย

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๐

เด็กหญิงลำยอง คำสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ธรรมวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๒

เด็กหญิงวราพร พรมสะอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๓

เด็กหญิงวรรณษา พงษ์เสือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๔

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์สูง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๑ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๕

เด็กหญิงอรณัญช์ แสงสว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๗

เด็กหญิงเบญจภรณ์ นาคคำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเต็ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๗๙

เด็กชายนภพล คำแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๐

เด็กชายคุณากร สุขหอม
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๑

เด็กชายพัตราชาติ หน่อแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๒

เด็กชายสุนทร จำนงใจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๓

เด็กชายมงคล ผ่องแผ้ว
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๔

เด็กชายวีรพงศ์ มิงมูล

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยมาศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์เวียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๗

เด็กชายสมควร แสนเทพ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๘

เด็กชายสุทธิชัย สมจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๘๙

เด็กชายศุภเดช แสงเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๐

เด็กชายปฏิพล หนูน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๑

เด็กชายเอกรัตน์ อินทรสงเคราะห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๒

เด็กหญิงวิจิตรา แสนทวีสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ สินสุพรรณ
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ คูณดก
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๕

เด็กหญิงศษิกานต์ คูณดก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๖

เด็กหญิงลลิตา แสนทวีสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๗

เด็กหญิงพลอยภัส รถพรหม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๘

เด็กหญิงนิตยา เชือแน่น

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๓๙๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ รัตนวิชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๐

เด็กหญิงรุ่งนภา อบคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๑

เด็กหญิงศิรดา ชุมอาจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๒

เด็กหญิงสุพพัตรา นามวงศ์ษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๔

เด็กชายทัศนัย ปองสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๕

เด็กชายบุญยวัร์ รถพรหม
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๖

เด็กชายสันติสุข พันธ์คำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๗

เด็กชายธนายงค์ มีวงค์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๘

เด็กชายยุทธยา คูณมี
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๐๙

เด็กชายนพพร พรมสะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๒ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๐

เด็กชายชาตรี คงได้
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๑

เด็กชายปฏิพนธ์ บุญรมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๒

เด็กชายวิษณุ ฉิมพุก
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๓

เด็กชายปยากร ศรีคงรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา มาลาวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๕

เด็กหญิงแพรวนภา วงทวี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๖

เด็กหญิงปริยาพร อุดมแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๗

เด็กหญิงผกาทิพย์ ศรัทธาพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๘

เด็กหญิงทิพวรรณ มุ่งสิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๑๙

เด็กหญิงอภัสราพร แสงเขียว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๐

เด็กหญิงวรรณวิษา พงษ์เสือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๑

เด็กหญิงณภัทรา เรือนพิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๒

เด็กหญิงศิรินันท์ หยาดทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ยงแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๔

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

รูปแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๕

เด็กชายยุรนันท์ สายโสภา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๖

เด็กชายชัยภัทร งามวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๗

เด็กชายธีระพัฒน์ ชมผา
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๘

เด็กชายศรายุทธ ริมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๒๙

เด็กชายพงษ์ศธร บัวสาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๐

เด็กชายเจษฎา ศรีมงคล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๑

เด็กชายเจษฎา ทองคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๒

เด็กหญิงพรประสิทธิ

์

มุ่งสิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๓

เด็กหญิงทิพย์เกษร สายมณี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๔

เด็กหญิงอภิญญา ปองคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๕

เด็กหญิงบุญสิตา จอมหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๖

เด็กหญิงอรัญญา ผาสิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๗

เด็กหญิงกาญจนา สมเสนาะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๘

เด็กหญิงประณาลี เบ้างาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๓๙

เด็กหญิงวารุณี แสนทวีสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๐

เด็กหญิงสุพัตษา ทัดศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๑

เด็กหญิงจิตรวรรณ ตรีรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๒

เด็กหญิงกัญจนพร ทองแปลง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๓

เด็กชายศักดิธัช สุจริต
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๔

เด็กชายสุวิทย์ ซึงพรม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๓ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๕

เด็กชายเจษฏา ปูยืน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๖

เด็กชายขวัญชัย ดอกเด็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๗

เด็กชายศรายุทธ มุ่งสิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์ส่อง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๔๙

เด็กชายพลพล ศิริวุฒิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๐

เด็กชายพงศ์ธร ธุระแพง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๑

เด็กชายปองภพ แสงเขียว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๒

เด็กชายวรเมธ ปดภัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๓

เด็กหญิงเบ็มวิภา ยืนนาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๔

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ทองเก้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ นามมูลน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ สายมณี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๗
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์

ผลาเลิศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา ลวดทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๕๙

เด็กหญิงปนหยา
อินทรสงเครราะห์ ๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๐

เด็กชายวิธวินท์ มุ่งสิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๑

เด็กชายวีระชัย เบ้างาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๒

เด็กชายสราวุฒิ แสนทวีสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๓

เด็กชายนัฐวุฒิ คงมาก
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๔

เด็กชายอัษฏาวุธ สุคำภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ ยงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๖

เด็กชายวิชัย บุญพบ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๗

เด็กชายยุทธภูมิ โพธิใต้

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๘

เด็กชายฤทธิไกร วงค์ปอม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยสะเทือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๐

เด็กชายฉัตรชัย มีสุภาพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๑

เด็กหญิงพรนภา ปองดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๒

เด็กหญิงนิธิพร แสนทวีสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๓

เด็กหญิงปราณี จันทนากุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๔

เด็กหญิงปวีณา อินเลิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผลสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๖

เด็กชายธีระพัฒน์ ไชยหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ กิงทอง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๘

เด็กชายสิทธิชัย มุ่งสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุ่งสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๔ / ๖๕๔
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๐

เด็กชายชานนท์ ทองกลำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สายโสภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๒

เด็กชายศุภชัย ฉวีรักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๓

เด็กชายศิริโชค วงษ์เย็น
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทาเสริฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๕

เด็กชายอาคม ฝกทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๖

เด็กชายธีรพล แสงวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ จันทป
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๘

เด็กหญิงวริศรา เมฆฉาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๘๙

เด็กหญิงอรอุมา เนืออ่อน

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๐

เด็กหญิงปาริชาติ บุตรราช
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๒

เด็กหญิงศุภลักษ์ ต้นศิลป
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๓

เด็กชายนคร ชุมสิงห์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ คงมาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๕

เด็กชายสราวุธ มีวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๖

เด็กชายววรวิทย์ ผลาเลิศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๗

เด็กชายธรานนท์ ขวัญมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๘

เด็กชายธนกร คำงาม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๔๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ วิชัยธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๐

เด็กชายศราวุธ หอมบุญ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๑

เด็กชายภูรี ปดภัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แสนทวีสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๓

เด็กหญิงปวริศ คำแน่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๔

เด็กหญิงปวรา คำแน่น
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๕

เด็กหญิงพนิดา จันทร์ส่อง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๖

เด็กหญิงสุภาพร จันทะเวช
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๗

เด็กหญิงจิราภา แสนทวีสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๘

เด็กหญิงนำหวาน ชุมอาจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๐๙

เด็กหญิงมายาภรณ์ อินทร์วิถี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๐

เด็กหญิงอารียา ทิพย์เนตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา ผิวงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๒

เด็กหญิงศิรภัสสร มนัส
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๓

เด็กชายไกรสิทธ ปูยืน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๔

เด็กชายธีรภัทร บำรุงบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๕

เด็กชายวรวุฒิ พันธ์เพ็ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๖

เด็กชายปยพงค์ เนืออ่อน

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๗

เด็กชายกฤตเมธ หอมบุญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สมจิตต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๑๙

เด็กหญิงรังษิตา สว่างแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๐

เด็กหญิงสุมินตรา ต้นทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๑

เด็กหญิงจิตติกา ผลาเลิศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๒
เด็กหญิงประวรรณนา

ยงแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๓

เด็กหญิงวิภาวี สายรอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๔

เด็กหญิงลัดดาวรรณ หลังวงค์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๕

เด็กหญิงนิภาพร ดวงงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๖

เด็กหญิงสุนิสา คำสิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองไชย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ ไท้ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา นาคำภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๐

เด็กหญิงปนัดดา แก้วสุขวัฒนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๑

เด็กหญิงศิรินันทรา เบ้างาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรือนพิมพ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๓

เด็กชายจิรัฐชาติ ดวงงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๔

เด็กชายระพีพัฒ เทียงตรง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๕

เด็กชายอลงกรณ์ ขาวฟอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๖

เด็กชายเอกพล ผลทวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๗

เด็กชายอานนท์ รูปแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๘

เด็กชายพรรณศักดิ

์

บัวแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๓๙

เด็กชายเจพลต แก้วบุญสาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๐

เด็กชายธนโชติ เหลาแตว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๑

เด็กชายณัฐิวุฒิ สมพงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๒

เด็กหญิงแก้วมณี กุตะวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๓

เด็กหญิงศุภษร ลวดทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๔

เด็กหญิงจอมขวัญ แก้วบุญสาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๕

เด็กหญิงอุมากร รูปแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๖

เด็กหญิงอริญา พรมสะอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๗

เด็กหญิงอัจฉรา ยืนนาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๘

เด็กหญิงเกวลิน แสงอาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา ทองพุ่ม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๑

เด็กหญิงกรพินธ์ ประเสริฐศิลป
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๒

เด็กหญิงกัณทลักษณ์ เทียนแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๓

เด็กชายกิตติพงศ์ กันหาวัล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๔

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ถมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๕

เด็กชายคมสัน สุทน
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๖

เด็กหญิงคริสติน่า ทองคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๗

เด็กชายคำภีร์ กองสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๘

เด็กหญิงจรรธกานต์ รูปแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๕๙

เด็กหญิงจิตตรา ปดถา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขเกษม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๑

เด็กหญิงจิราลักษณ์ สีแสด

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทร์บัว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๓

เด็กหญิงชณธิดา คำบุญเรือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๔

เด็กชายชินกร แปราช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๕

เด็กชายชินวัตร คงได้

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๖

เด็กชายณัฐพล แท่งเงิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ทนสู้
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๘

เด็กหญิงดวงฤทัย นาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๖๙

เด็กหญิงดาวประดับ จำปาขาว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๐

เด็กหญิงดุจดาว ย่าพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๑

เด็กชายตะวัน สายสุวรรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๒

เด็กชายทัยทนธร จำปาพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๓

เด็กชายทัศไนย สีทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๔

เด็กชายธนกฤต ชุมทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๕

เด็กชายธนสาร พึงดง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๖

เด็กชายธนากร ทองพุ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๗

เด็กชายธนาวุฒิ เจือสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๘

เด็กหญิงธารินี จาระงับ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๗๙

เด็กชายนธี พันธ์ดวง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๐

เด็กชายนพรัตน์ พูลทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๑

เด็กหญิงนันธิญา กิตติธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๒

เด็กหญิงนำฝน แสงชมภู
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๓

เด็กหญิงบุษกร ฐิตะสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๔

เด็กหญิงปริชาติ พรานแม่น

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๕

เด็กชายปรเมศวร์ คำวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๖

เด็กหญิงปยวรรณ เหลาเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๗

เด็กหญิงพณิชา สมสวย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๘

เด็กชายพรชัย คมขำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๘๙

เด็กหญิงพรนภัส คุณาธรวัฒน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๐

เด็กหญิงพรนภา สืบแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๑

เด็กหญิงพรนภา หมืนแสน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ พัวแดง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๓

เด็กชายพิชยุทธ พึงปา

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๔

เด็กชายภาคินัย พงษ์ษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๕

เด็กชายภูมินทร์ เสมาทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๖

เด็กหญิงมานิกา พึงปา

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๗

เด็กชายยุทธนา พึงปา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ คำบุญเรือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๕๙๙

เด็กหญิงรัตนาวรรณ พัฒน์เสนะพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๐

เด็กชายวรชัย พึงปา

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๑

เด็กชายวรากร นาคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๒

เด็กชายวรายุทธ บรรเทา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๓

เด็กหญิงวริดา เกษดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๔

เด็กชายวัชมล สมตน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๕

เด็กหญิงวัทนวิภา คำพูล
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๖

เด็กชายวาสุเทพ บุญมัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๗

เด็กชายวีรชน โม้ศรีเอียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๘

เด็กชายสมพงษ์ คำมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๐๙

เด็กชายสมศักดิ

์

บุระมาศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๐

เด็กชายสราวุธ ยศคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๑

เด็กหญิงสริตา สัมพะวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๒

เด็กชายสิทธิกุล มุกดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๓

เด็กชายสิทธิชัย ภู่เจริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ สีบู
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา ชาพิรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๖

เด็กหญิงสุดาพร พรมราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๗

เด็กชายสุธี การะเกด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๘

เด็กชายสุรชาติ ผาดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๑๙

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ธานี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๘ / ๖๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๐

เด็กหญิงสุวินฌาทิพย์ ดอกคำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๑

เด็กชายอนวัฒน์ วันทะวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๒

เด็กชายอนุวัตร พึงปา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๓

เด็กหญิงอนุสรา ปรากฏ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๔

เด็กหญิงชุติมา พรมชาติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เดชอุทัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๗

เด็กหญิงตุ๊กตา สมเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๘

เด็กหญิงทิพย์เกษร ดีการกล
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๒๙

เด็กชายธรรมศักดิ

์

คำสุณี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๐

เด็กหญิงธิดาพร บัวสด
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๑

เด็กชายธีรพล แก้วกัญญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๒

เด็กชายธีระเทพ คูณทวี
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๓

เด็กหญิงนกน้อย วงษ์สาคร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๔

เด็กหญิงนริษา หาสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๕

เด็กหญิงนันธิดา เกียรติศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๖

เด็กชายนาวิน ดอนใหญ่
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๗

เด็กหญิงนิธิดา ลำเนา
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๘

เด็กชายนิพจน์ ดาราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๓๙

เด็กชายบัณฑิตย์ อินทสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๐

เด็กหญิงประภา แก้วสุริยา
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๑

เด็กชายปารเมศ ทรายทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๒

เด็กหญิงปยพร ชาวกล้า
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๓

เด็กหญิงปยมาวรรณ แปลงศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๔

เด็กหญิงพนิดา พรหมประกาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๕

เด็กหญิงพรวิสาห์ เทพสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๖
เด็กหญิงพรอินทร์ทิรา

อำพร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๗

เด็กชายพลวัฒน์ ขุมทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๘

เด็กหญิงพัชรภรณ์ มันการ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๔๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา สีบุตรดา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๐

เด็กหญิงมณฑกานต์ เหล็กกล้า
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๑

เด็กหญิงมนทกานติ สัตยากุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๒

เด็กหญิงมนัสดารัชต์ อธิธัชนิธิธนะเดช
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๓

เด็กหญิงรัชนีกรณ์ ภูรักษา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๔

เด็กหญิงรัตติญา เคนโยธา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญฤทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๖

เด็กหญิงลำดวน เฟองฟา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ขันใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๘

เด็กชายวัชรปาน พรานแม่น
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๕๙

เด็กหญิงวารีรัตน์ ธานี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์ วงษ์คำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๑

เด็กชายศักดิชัย

์

ทองคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๒

เด็กชายสมพร ทารัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา ฝางคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินคง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา แสนทวีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๖

เด็กชายสุทัศน์ ประสารพวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๗

เด็กหญิงสุธิตา แสงสว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๘

เด็กหญิงสุนันทา ปญญาสู้
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๖๙

เด็กหญิงอรณี พึงปา

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๐

เด็กหญิงอรุณรัตน์ พึงปา

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๑

เด็กหญิงอัจฉริยา เรืองดำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๒

เด็กหญิงอันธิกา ทองขาว
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๓

เด็กหญิงอุดมพร แก้วกัญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๔

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ สมเทพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๕

เด็กชายเกียรติพงศ์ แสงสว่าง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๖

เด็กหญิงกองทอง หลุยจันทึก
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๗

เด็กหญิงกัญญาภัค กอมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๘

เด็กหญิงกาญจนา ขลุ่ยแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๗๙

เด็กหญิงจริยมาศ บุญเพชร
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

กอมณี
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เสนาใหญ่
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๒

เด็กหญิงชลนิภาพร กอมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๓

เด็กชายณรงค์วิทย์ พาสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๔

เด็กชายทินกร สุริยา

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๕

เด็กชายธนภัทร พรานแม่น

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๖

เด็กชายประสิทธิ

์

กันยุดม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๗

เด็กชายประสิทธิ

์

เจริญจิตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๘

เด็กหญิงปานฤทัย บุญล้อม
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๘๙

เด็กหญิงปยธิดา บุญช่วยเหลือ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๐

เด็กหญิงพิมนภา แก้วใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๑

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร โยธาราช
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๒

เด็กหญิงวิสุดา วันเพ็ญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๓

เด็กหญิงวิไล คมขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๔

เด็กหญิงวุฒิพร พลโสภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๕

เด็กชายศรัญู อัคฮาด
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๖

เด็กชายศรัณยู พึงปา

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๗

เด็กชายศุภชัย วงษ์คำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๘

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พรรณา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๖๙๙

เด็กชายสถาพร ปรางมาศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๐

เด็กหญิงสุธัญญา ทองอ่อน
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๑

เด็กหญิงสุพัฒตรา ผากำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๒

เด็กชายอนุสรณ์ ดวงศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๓

เด็กหญิงอรณภา พงศ์พันธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๔

เด็กชายอลงกรณ์ บุญเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๕

นางสาวกมลชนก สุดตา
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๖

นางสาวกฤติยา ทนสู้
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๗

นางสาวกัญญารัตน์ ดาราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๘

นางสาวกัลยา กอมณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๐๙

นางสาวดอกแขม ปานทองเหลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๐

นายทวีพัฒน์ ชูรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๑

นายทิตย์อุทัย แก้วลาด
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๒

นางสาวนฤเนตร บุตรศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๓

นางสาวนัจมี รินทร
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๔

นางสาวบุษยา สายแวว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๕

นายปรเมศ ฐิตะสาร
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๖

นางสาวพรภิมล สีหา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๗

นางสาวรุ้งรัตร์ดา เกษแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๘

นางสาววริญญา วงศ์ดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๑๙

นายวาทิน เสมาทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๐

นางสาววิลาวัลย์ สารีนนท์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๑

นางสาวศิริทิพย์ จุลพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๒

นางสาวสุภาภรณ์ สายตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๓

นางสาวอรชร อุ้มบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๔

นางสาวอรทัย สีสมัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๕

เด็กหญิงอาริษา อ่อนศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๖

นางสาวอิศริยา จันทร์สุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๗

นายเอกราช เพ็ชรบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๘

นางสาวจิรนันท์ จันดาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๒๙

นางสาวชัญญารัตน ใจบริสุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๐

นางสาวปยุดา แสนทวีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๑

นายพงศกร ง้าวกลาง
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๒

นางสาวพันนิดา ปองสิงห์
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๓

นายยงยุทธ คะเนตรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๔

นางสาวละออ เวียงแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๕

นางสาววสุนันท์ กอมณี
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๖

นางสาววันศิริพร ปญญาคง
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๗

นางสาววิพาวรรณ เกตุแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๘

นางสาวศิรินภา แสงสุนี
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๓๙

นางสาวสุดารัตน์ ทัดศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๐

นางสาวอธิฐญาพร อำพร
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๑

นางสาวอารีรัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๒

นางสาวกันตนา จุฬา
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๓

นางสาววิจิตรา ทองคำตอน
๑๖/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๔

นายวิรวุฒ คำมัน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๕

นางสาววิไลพร ดอนใหญ่
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๖

เด็กชายกวีไทย หิมะวัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๗

เด็กชายกัมพล คายศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๘

เด็กชายชัยรัตน์ คุณโพธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๔๙

เด็กชายชาติชาย แก้วใส

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๐

เด็กชายชิณวัตร พันธุ์จันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๑

เด็กชายทินกร ปองพิมพ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ศิริมาตร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๓

เด็กชายนนทวัช สิงหธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๔

เด็กชายบูรพา พันธุ์จันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๕

เด็กชายประวิทย์ อินราช
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๖

เด็กหญิงปยมาศ คำไสย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๗

เด็กหญิงพลอยสวย บุตรศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นาจารย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๕๙
เด็กหญิงมัณฑณารัตน์

สิงหธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๐

เด็กหญิงลักษณ์ตนา ยอดยิง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๑

เด็กหญิงสกุลกานต์ พันธ์จันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๒

เด็กชายสมชาย พึงปา

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๓

เด็กหญิงสิรินทรา ทองพร
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๔

เด็กชายสุบิน พึงปา

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๕

เด็กชายเทียนชัย คำไหม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๖

เด็กหญิงจันทิมา ลครวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๗

เด็กหญิงจีรวรรณ เดชอุดม
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๘

เด็กหญิงบุษดี ชะคำรอด
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๖๙

เด็กหญิงรัชนี พันธุ์จันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๐

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ทนสู้
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๑

เด็กหญิงอรพรรณ โยธาพล
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๒

เด็กชายเจษฎากร หิมวัน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๓

เด็กหญิงฐาริณี ธรรมพิทักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๔

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ลี
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๕

เด็กชายรชานนท์ เดชอุดม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๖

เด็กหญิงรัตนประภา ผิวอ่อน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปองพิมพ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๘

เด็กหญิงศุภานัน พันธุ์จันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๗๙

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ทองพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๐

เด็กชายโฆษิต สุทธิพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๑

นางสาวจุราวดี โคกแปะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๒

เด็กชายนิธิวุฒิ สีด่อน
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๓

เด็กหญิงนิรภาดา ดาน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๔

เด็กชายพงศกร เหล่าดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๕

เด็กชายมิตรชัย ตุ้มทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โนนทะวงษ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๗

เด็กชายธนชาติ ใต้โพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๘

เด็กหญิงรัตน์ติกา ขยันการ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๘๙

เด็กชายสินชัย แก้วใส
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๐

เด็กชายอวิรุทธ์ สีด่อน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๑

เด็กชายเพชรมงคล สุ่มมาตย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๒

นางสาวเมย์ธาวลี พันธ์จันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๓

เด็กชายธีรชาติ ขยันการ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๔

เด็กชายธีรพล จันทร์เทพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๕

เด็กหญิงปณฑารีย์ สิมมาตรา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๖

เด็กหญิงณัฐชยา ชะบารัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๗

เด็กชายธนากร ดอนใหญ่
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๘

เด็กหญิงภรมาภา อรรคชาติ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๗๙๙

เด็กชายสรศักดิ

์

จันที
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๐

เด็กชายสำราญ กำหิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๑

เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ดวงแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๒

เด็กหญิงอชิรญา พันธ์คำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๓

เด็กชายอนุชา พลศักดิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๔

เด็กชายอนุวรรตน์ สมศิริ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๕

เด็กหญิงอภิญญา พรมจันทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๖

เด็กชายอาคม นามาก

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๗

เด็กชายโกมินทร์ ดวงคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๘

เด็กชายไกรวิชญ์ จูมทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๐๙

เด็กหญิงกนกพร ขุมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๑

เด็กหญิงจิตรลดา มากดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๒

เด็กหญิงจิรารัตน์ นาจาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๓

เด็กหญิงชฎิยาพร มากดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๕

เด็กหญิงณัฐชา วงษาไชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๖

เด็กหญิงณัฐพร ชาวประมง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๗

เด็กชายทิวากร จันทร์เทพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๘

เด็กหญิงธนพร วงษ์จำปา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๑๙

เด็กหญิงธิติมา หอมจำปา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๐

เด็กหญิงนัชชา สุดสวย
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ คำพูล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๒

เด็กหญิงนาราภัทร แสนทวีสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๓

เด็กหญิงนิรันตรี ดวงคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๔

เด็กหญิงรพีพรรณ ปองสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๕

เด็กชายระพี ถีระพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๖

เด็กหญิงรัตติกาล สิงห์ธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๗

เด็กชายอนุสรณ์ กุสกร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๘

เด็กชายอภินิตย์ ภุมมาลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๒๙

เด็กหญิงเกวลิน พวงศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๐

เด็กชายชาญชัย คำมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๑

เด็กหญิงนัชฐภรณ์ แก้วบุญเรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๒

เด็กหญิงปยฉัตร สุธรรมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปองสิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๔

เด็กหญิงสุธิดา อ่อนศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๕

เด็กหญิงอรุณฉาย สิงห์สิทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๖

เด็กหญิงอำพรรัตน์ พิมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๗

เด็กหญิงจิรัชญาณ์ ทองน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๘

เด็กหญิงชญาดา รุ่งเรืองขวัญ
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๓๙

เด็กหญิงชลธิชา นาหมืน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๐

เด็กชายชัยอนันต์ ผลกอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา พิจารณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๒

เด็กหญิงดวงวิภา โพธิยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๓

เด็กชายทินภัทร ชาวประมง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพียรชนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๕

เด็กชายนพรัตน์ ใจวรรณ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๖

เด็กหญิงประภัสศร พิมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๗

เด็กหญิงพจรัตน์ พลตือ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๘

เด็กหญิงพรธิดา พรมจันทา
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๔๙

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สายเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เหลืองทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๑

เด็กหญิงอนงค์ จำปาฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ วัดสว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๒

เด็กชายดิลวิล บุญใหญ่
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๓

เด็กชายวรากรณ์ อาธิเวช
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ธุระทำ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๕

เด็กหญิงอารียา มิตะกา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๖

เด็กชายจักรินทร์ พงษ์สุทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๗

เด็กชายณัฐชัย จันทองแท้
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๘

เด็กหญิงจริยา ศรีชะนะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๕๙

เด็กหญิงพิจิตรา ตามพงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๐

เด็กหญิงวิลินดา สุวรรณกูฏ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๑

เด็กชายอาทิตย์ มิตะกา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๒

เด็กชายครรชิตพล สายละดาห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา เบ้าทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๔

เด็กชายณภัทร กลินยีสุ่น

่ ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๕

เด็กหญิงนลินนิภา แพงศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๖

เด็กหญิงบุณยาวีย์ บุญเอิบ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๗

เด็กหญิงพนิดา โสโพกลม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๘

เด็กชายวรดิษฐ์ มิยะวรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๖๙

เด็กหญิงวิราชินี นามประสป
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๐

เด็กชายสถาพร อาภรศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๑

เด็กชายสมศักดิ

์

ตามสีวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ นำนวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๓

เด็กชายโสภณวิชญ์ โสมเกษตรินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๔

เด็กหญิงกัญญพัชร สายละดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๕

เด็กหญิงชนิภรณ์ นิธิพานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ สีงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๗

เด็กหญิงนริศรา บุญเอิบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๘

เด็กชายปรเมศวร์ บุพตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๗๙

เด็กหญิงปวีณ์สุดา พรมสีใหม่
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๐

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญขันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๑

เด็กชายภูหรินทร์ เกษเจริญคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๒

เด็กหญิงวรรณพร อาทิเวช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๓

เด็กชายสิทธิโชด บุญญะใบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๔

เด็กชายอติกันต์ พูนวิลัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ ศาลาน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๖

เด็กชายอรรถพล ชูกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๗

เด็กหญิงอรัญญา พรพูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สายสีดา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๘๙

เด็กชายเจษฎาพงษ์ ศาลาน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สกุลคู
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๑

เด็กหญิงไพรินทร์ เกมิโย
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๒

เด็กชายชัยธนา วงค์สายตา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๓

เด็กหญิงภรณ์นิภา หงษ์คำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๔

เด็กหญิงวรัญญา แสวงพร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๕

เด็กชายอัครวินท์ แพงศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๖

เด็กหญิงนัทธมน คงมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๗

เด็กหญิงปณิตา จักสาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๘

เด็กชายวีระชัย วาระสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๘๙๙

เด็กชายจิรายุ ศาลาน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๖ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๐

เด็กชายณัฐพล สุริยะบุญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๑

เด็กชายพงษ์ทิวา ชูวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๒

เด็กหญิงรพีพรรณ เข็มเพชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ เชิดชู
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๔

เด็กหญิงดวงฤทัย สายแวว
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๕

เด็กหญิงปยาภรณ์ แสงเฮือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๖

เด็กชายพนมศักดิ

์

อุตะมะ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๗

เด็กชายเกียรติพงศ์ พูลเพิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สืบบุตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๐๙

เด็กหญิงดวงใจ สมดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๐

เด็กหญิงประภาวดี พูลเพิม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๑

เด็กชายอรัญ ชมชวน
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๒

เด็กชายจิรัฐติกร ไผ่แก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๓

เด็กชายธนาวิน ศรีนวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๔

เด็กหญิงพรภิญญา แก้วใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๕

เด็กหญิงพัชรนินท์ กล้าทน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๖

เด็กหญิงพัณณิตา คำประวัติ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๗

เด็กหญิงวนิดา ผูกจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี พละบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๑๙

เด็กหญิงสิริทรัพย์ พลสุภี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๐

เด็กชายจิตติกรณ์ แดนพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๑

เด็กชายดนัยโชติ ผลาผล
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา สายประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๓

เด็กชายประกาสิทธิ

์

มณีชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๔

เด็กหญิงพิมพิกา รอดไพมน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๕

เด็กชายเอกชัย นามสิงห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๖

เด็กชายธวัชชัย รุ่งเรือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๗

เด็กชายบุญศรี นามวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๘

เด็กชายรณชัย ใจกล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๒๙

เด็กชายรัฐภูมิ ประสมจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๑

เด็กชายธีรภัทร ทาจิตร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๒

เด็กชายอชรายุ ต่างสี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๓

เด็กชายเอกพงษ์ ศรีสิทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๔

เด็กชายทิวตะวัน โพธิชัย

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๕

เด็กหญิงปาศิตา โพธิชัย

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๖

เด็กชายคมสัน นามผลดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๗

เด็กชายภูธิตย์ คำพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญสละ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์คำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๐

เด็กชายนันทวุฒิ วุฒิสังข์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๑

เด็กชายภานุเดช สมกอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๓

เด็กหญิงญานิศา มอโท
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๔

เด็กชายประกรณ์ กุลพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๕

เด็กชายพลพล ดาราพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๖

เด็กชายพิเชษฐ์ สมสอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๗

เด็กหญิงมัฑนา คำพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๘

เด็กหญิงศิริอร แก้วศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๔๙

เด็กชายอนุชิต แดนพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๐

เด็กหญิงปลิตา กุลพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๑

เด็กหญิงปาริชาต สมจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๒

เด็กหญิงพนิดา ยืนยิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๓

เด็กชายธนัช มณีงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๔

เด็กชายอนุชา สายสีดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๕

เด็กหญิงอุษามณี นาคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๖

เด็กหญิงปยะดา วงศ์สวัสดิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๗

เด็กหญิงพรรวษา ยิงวงค์

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๘

เด็กหญิงรัชภรณ์ ช่วงโชติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๕๙

เด็กชายอนุรักษ์ อุทานุเคราะห์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๐

เด็กหญิงกชกร คงคลัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๑

เด็กหญิงกมลชนก งามเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๒

เด็กหญิงฉันทิสา แก้วคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๓

เด็กชายธันวา เกณทวี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๔

เด็กชายวีรพันธุ์ อินทร์ทะนัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๕

เด็กชายวุฒิไกร ทวีพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๖

เด็กชายสรวิทย์ นามสร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ เผือกแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๘

เด็กหญิงอัญญาณี วงค์บุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๖๙

เด็กชายไชยนันท์ ชมอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๐

เด็กหญิงพัณณิตา สายประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๑

เด็กชายพันธวัสส์ เจริญชัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๒

เด็กชายศักรินทร์ ทับเณร

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๓

เด็กหญิงสุดาพร เกตุสมบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๔

เด็กชายเกษมสันต์ หมีกุล
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๕

เด็กชายนาถทิวา ชีสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๖

เด็กชายศราวุฒิ วงค์ด้วง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศรีทนาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๘

เด็กหญิงหยกผกา สัจสุวรรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๗๙

เด็กหญิงอภิญญา ปูนกลาง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๐

เด็กชายภานุพงศ์ สินทรัพย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๑

เด็กชายพรภวิษย์ พูลทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๒

เด็กชายกุมภา พูลทอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๓

เด็กชายพิชญ์ มากดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๔

เด็กชายวรายุทธิ

์

วิลามาตย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๕

เด็กชายยุทธนา บุ้งทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๖

เด็กชายอามนาจ พูลทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๗

เด็กชายรัฐูภูมิ พิกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๘

เด็กชายธนวัชร งันขุนทด
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๘๙

เด็กชายกฤชดา คำอาจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๐

เด็กชายเอกธนา จันทร์พันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๑

เด็กชายเอกภพ ต้นสาย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๒

เด็กชายวิวัตร ผิวอ้วน
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๓

เด็กชายนพรัตน์ ชุมผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๔

เด็กชายกนกพล ช่อชู

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เครือประสาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๖

เด็กชายธวัชชัย พาสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๗

เด็กชายคอปเตอร์ ปะลาลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๘

เด็กชายสุรพงษ์ วงศ์ขัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๑๙๙๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นิยม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๐

เด็กหญิงเมขลา คำประภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๑

เด็กหญิงธิติมาพร จิตทวี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๒

เด็กหญิงพรทิพย์ มาลาวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขนานคล้าย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๔

เด็กหญิงทัศนีย์ วงษ์วรรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒๙ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๕

เด็กหญิงภักวิภา ทองสุก
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๖

เด็กหญิงสุริษา งามพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๗

เด็กหญิงชนกนันท์ แย้มวันเพ็ญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๘

เด็กหญิงกลมทิพย์ บรรเทิงสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๐๙

เด็กหญิงนิภาวรรณ พูลทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ภาสอน
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๒

เด็กหญิงวรัญญา คำประภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๓

เด็กหญิงปทุมมา ธรรมพิทักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๔

เด็กหญิงปภัชสรณ์ ประสานสอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๕

เด็กหญิงธัณลักษณ์ โพนปลัด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๖

เด็กหญิงช่อผกา ยานุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๗

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ศรีจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ์ นาดอน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๑๙

เด็กชายวีระพงษ์ ยืนมัน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๐

เด็กชายธวัชชัย ชุมผล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๑

เด็กชายภูวนัย จันทร์พันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๒

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๓

เด็กชายนัตติชัย ทีฆายุพรรค
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๔

เด็กชายณัฐพล มาลาวัลย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๕

เด็กชายมังกร สัตยากูล
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๖

เด็กชายคฑาวุฒิ พูลทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๗

เด็กชายวุฒิไกร ผาดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๘

เด็กชายธีรพัฒน์ บัวจูม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๒๙

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

หลักทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๐

เด็กชายวราวุฒิ แสนลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๑

เด็กชายต้องเฮง ทวีธง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๒

เด็กชายระพีพัฒน์ จิตทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๓

เด็กชายปยะ กวีกรณ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๔

เด็กชายสุรพงษ์ โยแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ พันธ์น้อย
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๖

เด็กชายธวัชชัย โพธิมาตย์

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ลำทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๘

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ตรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๓๙

เด็กชายสมพงษ์ เพ็งวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๐

เด็กชายรุ่งตะวัน สิงสถาน
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๑

เด็กชายมงคลทรัพย์ อึงเจริญ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๒

เด็กชายศิรศักดิ

์

ศิริมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ ยืนมัน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๔

เด็กหญิงณัฐวดี แสนโคตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๕

เด็กหญิงต้องตา จันทร์พันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๖

เด็กหญิงกฤติยานี สีหานาค
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๗

เด็กหญิงชมาพร คำประภา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๘

เด็กหญิงรติรส นาจาน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๔๙

เด็กหญิงตะวัน ดีตลอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๐

เด็กหญิงวันวิสา พูลเพิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา ธาตุมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำข่อง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ แฝงโกฎิ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๔
เด็กหญิงพิณทองพาน

พันธ์น้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา คำข่อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ นวลทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๗

เด็กหญิงกาญจนา สีชะนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๘

เด็กชายศุภชัย สร้อยคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๕๙

เด็กชายอนนท์ คำประภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๐

เด็กชายวรวุฒิ สุขโชค
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๑

เด็กชายรักเดช ทองลา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๒

เด็กชายวัชรพล ช่างแปลง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๓

เด็กชายธนนันท์ จันทร์พันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๔

เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์พันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๕

เด็กชายเกรียงไกร ความสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๖

เด็กชายวิระศักดิ

์

สายมาลี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๗

เด็กชายปรีชา หินขาว
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๘

เด็กชายศิรากร วิริยา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๖๙

เด็กชายกิติมากร วงศ์ที
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๐

เด็กชายเนติพงษ์ ปองงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๑

เด็กชายคมสรรค์ เสาร์เมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๒

เด็กชายภราดร ธิบดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๓

เด็กชายทัศพล คำประภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๑ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๕

เด็กหญิงอณิษฐา ผาสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๖

เด็กหญิงอริยภา ดุจดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา อธิเวช
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๘

เด็กหญิงวนาลักษ์ ยืนมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๗๙

นายปรเมศร์ พันธ์เสงียม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๐

เด็กชายธนากร จันสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๑

เด็กหญิงยุพิน กาญจนรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชุมผล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๓

เด็กชายภูวนาถ เสาร์ขวัญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๔

เด็กหญิงจิราพร บัววงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๕
เด็กหญิงเพรชราภรณ์

แสงคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๖

เด็กหญิงจิตติมา เขียวแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๗

เด็กชายศุภชัย ฉลวยแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๘

เด็กชายรุ่งอาทิตย์ ทองกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๘๙

เด็กชายนฤทธิ

์

วงศ์สมอ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๐

เด็กชายปฏิวัติ สมมาตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๑

เด็กชายเสกสรร ทองเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๒

เด็กชายเอกราช กากแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๓

เด็กหญิงพัชรีพร สีพลหงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๔

เด็กชายบุญน้อม อยู่แสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๕

เด็กหญิงประณาลี สายบุญมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๖

เด็กหญิงประติภา สายบุญมี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๗

เด็กหญิงดอกรัก นาชัยโย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๘

เด็กหญิงวริศรา พุ่มทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๐๙๙

เด็กชายศุภชัย จำปาอ่อน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๐

เด็กหญิงพรรณภา สินโสด
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

กากแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๒

เด็กหญิงภาวิตา บุญแผ้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๓

เด็กหญิงมุธิตา ส่งสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๔

เด็กหญิงนภาพร อรศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๕

เด็กชายสราวุฒิ หลักคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๖

เด็กชายประสิทธิ

์

ทองเขียว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๗

เด็กชายณัฐชนน พงษ์สถิตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๘

เด็กชายอรรถพล สัตย์คุ้ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๐๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรรณะสุทธะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๐

เด็กชายชาญเดช ทุมพงษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๑

เด็กชายเกษม สินธง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๒

เด็กชายกิตติวัฒน์ วงศ์สมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ กองแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคพินิจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๕

เด็กชายกิตติธร สิงห์วิชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๖

เด็กชายธนดล จำเริญใหญ่
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ปทมะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๘

เด็กหญิงอริยา พูลเกษม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๑๙

เด็กชายนภัทร บุญยะเพ็ญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ส่งสอน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๑

เด็กหญิงพรนภา แสงนิล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๒

เด็กหญิงสุภาวิดา อุทธสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๓

เด็กหญิงวินิดา เสาสิมมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๔

เด็กหญิงปานระพี สีหมอก
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๕

เด็กชายวิชาบูรณ์ พวงพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๖

เด็กชายวรารมย์ อัคจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๗

เด็กหญิงกุลยา สุวรรณพรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๘

เด็กหญิงปยภรณ์ พรมมิ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๒๙

เด็กชายยศกร บุญแผ้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๐

เด็กชายพงศ์กฤต ถีระสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๑

เด็กหญิงณิชนันท์ ทองเขียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๒

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ ศรีพงษ์วิวัฒน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๓

เด็กชายภูรินท์ ครองยุทธ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำเพราะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๕

เด็กหญิงดลพร ศรีเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ บุญเจิม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๗

เด็กชายปองคุณ วงศ์สมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๘

เด็กหญิงนงนภัส พรมมาตย์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๓๙

เด็กหญิงอรัญญา มารมย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๐

เด็กชายจิรวัฒน์ เครือศรี
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๑

เด็กชายณัฐพล นาคพินิจ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ กากแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๓

เด็กหญิงศศิธร ทองแสง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๔

เด็กหญิงอริศรา หวังสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๓ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๕

เด็กหญิงวรรณภา ทองแสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๖

เด็กชายอัษฎาวุธ เพ็งธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๗

เด็กชายชัยธวัช พิมพ์พวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๘

เด็กชายชินดนัย พิมพ์พวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๔๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขุนพรม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๐

เด็กชายชลธาร ไหมนำคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๑

เด็กชายธนสินทร์ ทองแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๒

เด็กชายนรวัฒน์ บุญยืด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๓

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเห็ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๔

เด็กหญิงจิรดา ยงพรหม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)
กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๕

เด็กชายแมทธิว จำปาอ่อน
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๖

เด็กหญิงนรีกานต์ รัตพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๗

เด็กหญิงชนาพร พงษ์สถิตย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญสืบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนพิมพ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๐

เด็กชายนเรศ นิลาลาด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๑

เด็กหญิงจิรนันท์ วอทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๒

เด็กชายโรจน์วิศิษฐ์ สีสุภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๓

เด็กหญิงบุญฑริกา สายคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๔

เด็กหญิงพาณิภัค พลรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๕

เด็กหญิงวรัญญา บุญสืบ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วอทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๗

เด็กชายธนดล จันอร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๘

เด็กชายภูมิภัทร จันทร์อร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๐

เด็กหญิงพัชรา สอดเสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา วอทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๒

เด็กชายธรรมนูญ ถาวรลุน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สองศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๔

เด็กชายกิตติพงษ์ อบเชย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๕

เด็กหญิงชินารมย์ พรมพินิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเขียว
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๗

เด็กหญิงธันยชนก ศรีเนตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๘

เด็กหญิงพิยดา บุญกาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๗๙

เด็กหญิงปยะมาศ ชำนิงาน
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๔ / ๖๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๐

เด็กหญิงสิรภัทร ศรีเนตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๑

เด็กชายอเนชา ส่งศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๒

เด็กหญิงวรรณพร ทองเขียว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๓

เด็กชายทิวา จันทโยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๔

เด็กชายณัฐพล ทับพิมล
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๕

เด็กหญิงนฤมล พงษ์สถิตย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๖

เด็กหญิงสุชัญญา กิงแก้ว

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๗

เด็กชายชาคริต ทองเลือน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ ค้อทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๘๙

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สายสมบัติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๐

เด็กชายยศกร เจริญผล
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๑

เด็กชายธีรพงษ์ อบเชย
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๒

เด็กชายวัชรพล เดชวงษา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เทียงธรรม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๔

เด็กชายคมกฤษดิ

์

ผาดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๕

เด็กหญิงจิรัญญา มนพรมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๖

เด็กหญิงจุรีภรณ์ แฝงบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๘

เด็กหญิงชุติมา สีเสมอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๑๙๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชฌาฐ์

ยีสน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ อนุชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนผิว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๒

เด็กชายดวงตะวัน สิงส่า

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๓

เด็กชายดาวพล คนรู้
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๔

เด็กหญิงทิวารัตน์ บุญเหลือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๕

เด็กชายธนากร สีหา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๖

เด็กหญิงนฤกานต์ คงโท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๗

เด็กหญิงนวภัทร อนุรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๘

เด็กชายนันทวัฒชัย การีวัฒน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๐๙

เด็กหญิงนันทิชา ทองทวน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๐

เด็กหญิงนินทิตา บุญประสม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๑

เด็กหญิงนิมนวล

่

สุขจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๒

เด็กหญิงนุชนารถ พวงเกษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๓

เด็กหญิงปนัดดา หมายเกือ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๔

เด็กชายปพนวิช ประเสริฐศรี
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๕

เด็กชายพงษ์ศพัฒน์ สายตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๖

เด็กหญิงพรพิมล คงดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๗

เด็กหญิงพรศิริ สิงห์สี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๘

เด็กชายพานเงิน วรรณะวัลย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๑๙

เด็กชายพีรวัส สว่างงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๐

เด็กชายภควัต แผ่ผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๑

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สนิทสนม
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กำทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๓

เด็กหญิงลลิตา ทาระธรรม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวขำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๕

เด็กชายวินทกร สุคติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๖

เด็กชายวิษณุ แก้วชัยปุน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๗

เด็กหญิงวิไลพร เรียงรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๘

เด็กหญิงศศิวิมล พรหมดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ ศรีพิกุล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๐

เด็กหญิงสรัลรัตน์ หวังลาภ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๑

เด็กหญิงสุจิตรา อาวรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๒

เด็กหญิงสุชาดา ทับแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๓

เด็กหญิงสุนันทา อุ้มบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๔

เด็กชายสุรชัย คำพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

สิงห์แก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ ทรัพย์มูล
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๗

เด็กชายอภิชาติ ทัศนารักษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๘

เด็กหญิงอรนุช บุตรพรม
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๓๙

เด็กหญิงอัจฉรา บัวสด
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๐

เด็กหญิงอัมพร คูณมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๑

เด็กชายอัษฎาวุธ นามผลดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๒

เด็กหญิงอาทิตยา บรรพตาธิ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๓

เด็กหญิงอารียา ชนีวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๔

เด็กชายอาวุธ เทียมทัด
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ ผลจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดิษกร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๗

เด็กหญิงเพ็ญวิภา สุขเดชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๘

เด็กหญิงแพรวา ดอกดวง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๔๙

เด็กหญิงกชกร โสมรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๖ / ๖๕๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๐

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุราไกร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๑

เด็กหญิงกฤษณา เพียรประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๒

เด็กชายกองทัพ จามจุรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๓

เด็กชายกิตติชัย แสงบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เหนียวพันธ์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๕

เด็กหญิงณัฐชยา แถลงจิตต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา กอสุวรรณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๗

เด็กหญิงณัฐวรรณดี โพธิตะกูล

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สว่างวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๕๙

เด็กชายทรงพล ชูหา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๐

เด็กชายทัศนัย อินทริยวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๑

เด็กชายธนกร บันทอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ เนืองอนันต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๓

เด็กชายธนาธิป สายงาม
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๔

เด็กชายธวัชชัย ขจัดภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๕

เด็กหญิงธิญาดา เงาวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๖

เด็กชายธีรยุทธ ยืนยาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๗

เด็กชายธีรเดช สุคติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๘

เด็กชายนภัสกร หน่องกระโทก
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๖๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ กัณหาโยธี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๐

เด็กหญิงบุญธิดา ศรีขัดเค้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๑

เด็กชายบูรณ์พิภพ ปองสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๒

เด็กชายปฏิวัติ วงศ์ไชยจักร
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๓

เด็กชายประภัทร์ เสนารัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๔

เด็กหญิงปรีญาพร ยังแสนภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๕

เด็กหญิงปรีดาวรรณ แสงปอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๖

เด็กชายปาราเมศ อิมแสวง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๗

เด็กชายปยพัทธ์ โพธา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๘

เด็กชายพงศ์สุภา สุยะลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ สุทธิกรณ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๐

เด็กหญิงพรรณริษา คล่องแคล่ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๑

เด็กหญิงพรรณาราย ขำมะสร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๒

เด็กหญิงพรหมพร พิมพบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๓

เด็กหญิงพรอุษา ทรายแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงสุกวาว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๗ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๕

เด็กหญิงพัชรา ภิญโญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๗

เด็กหญิงพัชราภา ถนอมลาภ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๘

เด็กหญิงพัชราภา วรรณชูพริง

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๘๙

เด็กชายพิชิตชัย ทองจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๐

เด็กชายมณัฐพงษ์ ยานะรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๑

เด็กหญิงมาลินี อินทร์โสม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ คูณศรี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา เพิมศรี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๔

เด็กชายฤทธิเกียรติ คึมยะราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๕

เด็กชายวงศธร มันคง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๖

เด็กหญิงวรีรัตน์ บุตรเสือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๗

เด็กหญิงวาสนา ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๘

เด็กหญิงศตพร เวชคง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๒๙๙

เด็กชายศุภโชค พรมลุน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๐

เด็กชายสถิตย์ บุญผ่อง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๑
เด็กหญิงสมฤทัยพรรณ

อัศวสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กลินหอม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ย่างเยือง

้

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๔

เด็กหญิงสุจิตรา น้อยวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยวงค์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ชมผา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๗

เด็กหญิงสุภาพร ยังแสนภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สวัสดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๐๙

เด็กชายอติชาติ ใจธง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๐

เด็กชายอนวัช วันหนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๑

เด็กชายอนิรุฒม์ แสนสิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๒

เด็กหญิงอนุสรา นิยมการ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๓

เด็กหญิงอภิลดา ชบาศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ สุนทราวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๕

เด็กหญิงอมราวดี กุลวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๖

เด็กหญิงอรอนงค์ จูมพะบุตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๗

เด็กชายอลงกต แสนทวีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๘

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คำเพราะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๑๙

เด็กชายอัมรินทร์ มณีภาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๘ / ๖๕๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๐

เด็กหญิงอัยยาวีร์ วงศ์จันทา
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๑

เด็กหญิงอิงอร อิงชัยภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๒

เด็กหญิงเกษสุดา จูมพระบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๓

เด็กหญิงเจนจิรา มาเฉลิม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๔

เด็กชายเจษฎา ทองขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๕

เด็กหญิงเจสิตา สมละออ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๖

เด็กชายเทพนิมิตร พันธ์งาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๗

เด็กชายเอกพล วิภาคาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ประดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๒๙
เด็กหญิงกาญจณาภรณ์

คลำเงิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๐

เด็กหญิงกาญจนาพร เดชพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

ผลาคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีสุโพธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๓

นางสาวกิงดาว

่

สกุลสันติพงษ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๔

เด็กชายคณิศร มุทระพัฒน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๕

นางสาวคมาลีนทร์ กุลแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๖

เด็กชายจักรกฤษ แสนทวีสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๗

เด็กหญิงจิรประภา ลาสา
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๘

เด็กหญิงจิราวรรณ อาวรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ นวลสาย
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๐

เด็กชายชยานินทร์ ละดาทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๑

เด็กหญิงฐิตาพร ศรีเนตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๒

เด็กหญิงฐิติมา บัวใหญ่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๓

เด็กหญิงณัฐฐิญา ศุภอดุลย์สิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๔

เด็กชายณัฐพล สุภโกศล
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตันติเหมันต์
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๖

เด็กหญิงดมิสา อินทร์มณี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

มากดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๘

เด็กชายทูลสวัสดิ

์

พงษ์อนันต์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๔๙

เด็กชายธนกร วาเกศ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๐

เด็กชายธนกร แจ่มสกุล
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๑

เด็กชายธนพล เสนารัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสนทวีสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๓

เด็กชายธนศิลป พันธ์คำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๔

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ใจภักดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓๙ / ๖๕๔

้
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อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พลค้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๖

เด็กหญิงธิติสุดา จันหอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๗

เด็กชายธีรพัฒน์ มุทระพัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๘

เด็กหญิงนริศรา ประเสริฐสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๕๙

เด็กหญิงนริศรา ศุภสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๐

เด็กชายนันทวัฒน์ แถมศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๑

เด็กชายบารมี วรรณโก
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๒

เด็กหญิงบุษยา ระหาญนอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๓

เด็กชายปฏิภาณ อิศฤงคาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๔

เด็กหญิงปวีณา บุญชิต
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๕

เด็กชายปญญาวุฒิ เสาธง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๖

เด็กหญิงฝน ฮารุน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๗

เด็กชายพงศกร ภูธา
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๘

เด็กชายพงศ์พล นนเทศา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๖๙

เด็กชายพงษ์เพชร ลีลา
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๐

เด็กหญิงพรทิพย์ บัวพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๑

เด็กหญิงพรประภา ทัศศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๒

เด็กหญิงพรพิมล ศรีคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ สังวงค์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ หมืนสีพรม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๕

เด็กหญิงพัชรี หมืนสีพรม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรนาวา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๗

เด็กชายพีระพัฒน์ มูลมัง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๘

เด็กชายภทรดล สุหงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๗๙

เด็กชายภรัณยู จันทร์ทิพย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๐

เด็กชายภรัณยู โสมสุพรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๑

เด็กชายภูวดล ผิวงาม
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๒

เด็กหญิงมานิดา ลำต้น
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๓

เด็กหญิงมุขสุดา แสงทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อิศฤงคาร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๕

เด็กชายฤทธิเดช สมดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๖

เด็กหญิงวรรณิดา อินเลิศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๗

เด็กชายวัชรพล คงวิชา
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๘

เด็กชายสปริต สีเหลือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๘๙

เด็กชายสหเทพ ดวงจำปา
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๐ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๐

เด็กชายสิทธิชัย อุระมา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หมทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เมืองเหนือ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา คำมะณี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๔

เด็กหญิงสุจริตรา กันหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๕

เด็กหญิงสุธาสินี โคตรมงคล
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๖

เด็กหญิงสุธินี โพนสุวรรณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๗

เด็กหญิงสุนันท์ธา เทียมทัด
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๘

เด็กหญิงสุภัสตรา พันธุมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๓๙๙

เด็กหญิงสุภัสสรา หนูจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๐

เด็กหญิงสุวารี ชะริชน
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๑

เด็กหญิงอทิตยา พุทธวงศ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๒

เด็กหญิงอรนุช บุเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๓

เด็กหญิงอลิสา กุมารสิทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๔

เด็กชายอาชา บุญชมภู
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์สด
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๖

เด็กชายอานนท์ กัณหาโยธี
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๗

เด็กหญิงอาภัสรา ประสานพิม
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๘

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ บัวรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๐๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ บำรุงใจ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๐

เด็กหญิงเดือนฉาย กิงสิวงศ์

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๑

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญเดช
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๒

เด็กชายกลวัชร พรมเสนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ แช่มช้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๔

เด็กหญิงจิราพร พูลเพิม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๕

เด็กชายจิรายุ เขียวขำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๖

เด็กชายจิรโชติ สีลาพร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช เคนสุวรรณ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๘

เด็กหญิงช่อผกา โม้แซง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๑๙

เด็กหญิงฐิติมา ไวย์ขุนทด
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๐

เด็กหญิงณัชชา เจริญจิตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๑

เด็กชายทศพร ระหอม
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๒

เด็กชายธนพล พุทธรักษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ นนทรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๔

เด็กหญิงธนัชพร บุญศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๕

เด็กชายธนากรณ์ อิมเอียม

่ ่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ รอดคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๗

เด็กชายธีรพงศ์ กาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๘

เด็กชายธีรเดช อินทำนุ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๒๙

เด็กชายนัฐภูมินทร์ ปรากฎ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๐

เด็กหญิงนัทชา เวชพูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๑

เด็กหญิงนิรมล สิงขรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ อินทำนุ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๓

เด็กหญิงปยภัทร นามโสภา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๔

เด็กหญิงพรรณมัย สัจธรรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วหมืนฤทธิ

่ ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๖

เด็กหญิงฟาใส สิงห์สา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๗

เด็กหญิงภัชริดา กุทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๘

เด็กหญิงภัทราวดี บำเพ็ญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๓๙

เด็กชายมนุเชษฐ์ จุกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๐

เด็กชายยศกร จำปานนท์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๑

เด็กชายยุทธภูมิ แซ่เบ้
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๒

เด็กชายรัฐนนท์ รวงทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๓

เด็กชายวิระจักขณ์ สุดยอด
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๔

เด็กชายวีรภัทร พูลเพิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๕

เด็กหญิงศุภธิดา มากมูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ค่าคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๗

เด็กชายสหรักษ์ สอนรมย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี หันตุลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๔๙

เด็กหญิงอรุณกมล เชือบัณฑิต

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๐

เด็กชายอลงกรณ์ สุดาวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๑

เด็กชายเจษฎา เล็กชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๒

เด็กหญิงกมลภัทร์ นอลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๓

เด็กหญิงกานต์สิริ สมคิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๔

เด็กหญิงจิตรทิวา คงสัมพันธ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๕

เด็กชายจิโรจ สุขโข
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๖

เด็กชายชัยธวัช ศรีสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๗

เด็กชายฐิติวัสส์ นามโสรส
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๘

เด็กชายณฐกร ทนามศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๕๙

เด็กชายณัฐพงศ์ พลงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๒ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๐

เด็กชายดำริ สีบัวลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๑

เด็กชายธนภัทร ดอกไม้
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๓

เด็กชายธนะชาติ พูลเพิม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๔

เด็กหญิงธัญจิรา บุตรสมศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๕

เด็กหญิงธัญสิริ กงใจ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๖

เด็กหญิงวรรณษา เจียมเคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๗

เด็กชายวุฒิพร จันทร์ทร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๘

เด็กชายศิริโชค สุดใจ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขันตี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๐

เด็กหญิงธันยพร แก้วโท
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๑

เด็กชายนพพร ภูวิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๒

เด็กหญิงสมฤทัย โภคทรัพย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๓

เด็กหญิงสุวนันท์ สัจธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๔

เด็กชายไพบูลย์ ยศบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๕

นายจงรัก สุดชัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๖

เด็กชายจิรายุ เพียบุญมาก

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๗

เด็กชายปยวัฒน์ ภูสีเงิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๘

เด็กชายวันชัย มานพ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๗๙

เด็กหญิงจิรัชยา เพียะวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๐

เด็กหญิงณัฐริกาน บัวรินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๑
เด็กหญิงวรรณประภา

พรมวงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๒

เด็กชายศราวุธ กองศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๓

นายอาเมรุจน์ ชาญไชย
๐๑/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๔

นายปรีดี ไชยสำแดง
๑๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๕

นายนัทธวรรธน์ จันทะเจียด
๑๑/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๖

นางสาวปวีณา บัวรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๗

นางสาวปยะศาสตร์ บูรณชน
๐๑/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๘

นางมลฑา กิงบู

่

๒๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๘๙

นางสุกัญญา พูนพิน
๒๗/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๐

นายอรุณพงษ์ บุญศรี
๑๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๑

นางสาวเพ็ญศิริ บุญสิงห์ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๒

เด็กหญิงชลธิชา กาลพงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๓

เด็กชายฐณะวัฒน์ สิทธิคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๔

เด็กหญิงปนัดดา แสนทวีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๓ / ๖๕๔

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๖

เด็กหญิงรุ่งตะวัน รวมวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๗

เด็กชายสุรพงษ์ คำศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๘

เด็กหญิงอรวราวรรณ์ รูปพรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๔๙๙

เด็กหญิงอันดามัน วงษาไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ นาห่อม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๑

เด็กชายคุณากร คำปลิว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๒

เด็กชายชาญชล สายพรึก

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๓

เด็กชายณัฐพล กาลพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๔

เด็กหญิงดรุณี อังคะโส
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๕

เด็กหญิงทักษพร พรานไพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๖

เด็กชายธนธรณ์ พุ่มจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๗

เด็กชายธนพล มาคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๘

เด็กชายธนภัทร ตีบนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ ชินเชษฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๐

เด็กชายธวัชชัย ฉัตรสุวรรณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๑

เด็กหญิงธวัลหทัย ตาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๒

เด็กชายนิติพงษ์ หมวดดารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ ตาแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๔

เด็กชายปยวัฒน์ ยะถีโล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๕

เด็กชายราเชน แสงสุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๖

เด็กชายศุภชัย ลาภมูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๗

เด็กชายสาธวี ฟอนกระโทก
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ แสนเจริญสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๑๙

เด็กหญิงหทัยทิพย์ จำปานาค
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๐

เด็กหญิงหม้อนแก้ว วงษาไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๑

เด็กหญิงกชพร เสมอสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๒

เด็กหญิงจิราพรรณ วงษาไชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๓

เด็กหญิงฉัตรมณี ดวงเฉลิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๔

เด็กหญิงณัฐฐา จิตรจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๕

เด็กชายธนา คะตะวงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๗

เด็กชายนันทพงศ์ ชนะพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๘

เด็กชายนันทวัตร์ นิมพันธ์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๒๙

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วอุดม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๔ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๐

เด็กชายวิฆเนศ สีนวล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๑

เด็กหญิงวิไลพร วงกลม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๒

เด็กชายอดิสรณ์ คะตะวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๓

เด็กหญิงอนงค์รดี ทองสุทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๔

เด็กชายอนุชา จำปานาค
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ วิเศษชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๖

เด็กหญิงอุทัยวรรณ วงค์นายก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มณีวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๘

เด็กชายเจษฎา จิตรจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๓๙

เด็กหญิงจินตนา ดาราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๐

เด็กหญิงณัฐกมล พลพงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๑

เด็กหญิงณิชนันทน์ สาริก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๒
เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ

อินละวงศ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๓

เด็กชายทักษ์ดนัย คำชมภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๔

เด็กชายธนวินท์ สังคะรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๕

เด็กหญิงนิภา แสนทวีสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๖

เด็กชายบุรัสกร มณีวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๗

เด็กหญิงปยวรรณ มันราช

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๘

เด็กชายพรหมพิริยะ นนท์ศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๔๙

เด็กชายพัฒนา เรือนเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๐

เด็กหญิงวารุณี ไชยเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๑

เด็กหญิงวิสุดา ลือเดช
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๒

เด็กหญิงสุจิตรา มนตรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๓

เด็กหญิงสุพัตตรา เส้นเกษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๔

เด็กหญิงอนันดา คำศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทำเนาว์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๖

เด็กหญิงอรุณี จินดา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๗

เด็กหญิงอลิสรา ศรีคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๘

เด็กชายอัตถชัย สมสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๕๙

เด็กหญิงชลธิชา ตุ้มมาตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๐

เด็กชายณัฐวัตร กาลพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นิราชรัมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๒

เด็กชายธีรเทพ วิชาพูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๓

เด็กชายนันทวัฒน์ สังคะรินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๔

เด็กชายปญญา พรมวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๕ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๕

นางสาวมัณฑิรา มาลาลำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๖

เด็กชายวัศพล พรหมวงศ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๗

เด็กชายวิศรุต ขนสุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๘

เด็กชายศักดา วงกลม
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๖๙

เด็กชายสิทธิชัย สีหวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๐

เด็กหญิงอรอนงค์ พรมวงค์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๑

เด็กชายฉัตรชัย จันทเสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สังโส
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๓

เด็กชายธีรภัทร ใจชุ่มชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๔

เด็กชายธีระพัฒน์ ธรรมรักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๕

เด็กหญิงนิชาภรณ์ พรมสุภาพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๖

เด็กชายพิชัยยุทธ ลือเดช
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๗

เด็กชายศรีศักดา นามด้วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๘

เด็กชายสิทธิชาติ บุตตะวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๗๙

เด็กหญิงปาลิตา อินละวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๐

เด็กชายชินวัตร มิตรสิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๑

เด็กหญิงฐิติชญา น้อยอาษา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๒

เด็กหญิงดารุณี คูณตุ้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๓

เด็กชายนิชฌาน มูลพิมาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๔

เด็กหญิงปนัดดา จันทะโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ หงษ์ไชยคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๖

เด็กหญิงวรากร ลือเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๗

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เวียงคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๘

เด็กชายสิทธิชัย จันดก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๐

เด็กชายอรุณศักดิ

์

จักร์มีพักตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๑

เด็กหญิงจารวี แสนอาษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๒

เด็กหญิงฐิติวรดา แก่นมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๓

เด็กชายณรงศ์วิท สมสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๔

เด็กชายทักษพล กำปน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๕

เด็กหญิงนันดร์สิตา แก้วตา
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ จรมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๗

เด็กหญิงศรีสุดา สุทิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๘

เด็กหญิงสิริมา สุทิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๕๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา สมเสนาะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๖ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๐

เด็กหญิงสุพิชชา สุโพภาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๑

เด็กชายอนิวัตน์ ปานกลาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๒

เด็กหญิงอรษา ทองแสง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๓

เด็กชายพันธมิตร เจริญศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๔

เด็กชายสุทธินันท์ บุญทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๕

เด็กหญิงสุธีธิดา ศรประสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สนันนารี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๗
เด็กหญิงประกายทิพย์

สีหาสุต
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๘

เด็กชายศราวุฒิ วิบูลย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๐๙

เด็กหญิงสายธาร พูนพิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๐

เด็กหญิงสุภาพร ศรีมันตะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๑

เด็กชายธนายุทธ บังทอง

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

กำปน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๓

เด็กชายนพรัตน์ เสนาะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๔

เด็กหญิงศุภวรรณ สีแสด
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๕

เด็กชายสนทยา ธิมาทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๖

นางสาวจุไรรัตน์ ลำเหลือ
๐๘/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๗

นางสลา บรรทอน
๐๔/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๘

นายสุพันธ์ ผิวเหลือง
๐๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๑๙

นางสุรีรัตน์ รักพรหม
๒๖/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๐

นายอภิวัฒน์ มาลาทอง
๒๒/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๑

นายเดวิด ปญญาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๒

เด็กหญิงจิรัชญา สินสาตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ จันทร์เหลือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๔

เด็กชายชาติพิชิต จันทร์เหลือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๕

เด็กชายณัฐพงศ์ คำตา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๖

เด็กหญิงณัฐพร จันทร์เหลือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จรมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๘

เด็กหญิงดวงธิดา แผ่นทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๒๙

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ จิตร์กลาง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๐

เด็กชายธิติ กลิงที

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๑

เด็กชายนรพนธ์ ทองเต็ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๒

เด็กหญิงนัฐธิดา ไชยลา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๓

เด็กชายบรรณวิชญ์ ไชยลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๔

เด็กหญิงปนัดดา ไกรสอน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๗ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๕

เด็กหญิงปานฟา วันดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๖

เด็กชายพัฒนกฤช ศิลศาตร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๗

เด็กหญิงรัชณี วันดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๘

เด็กชายรัชภูมิ บุญพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๓๙

เด็กหญิงวิภาวี น้อมระวี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๐

เด็กหญิงวิมพ์วิภา แก้วนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๑

เด็กชายวีรเทพ พันธ์ภักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๒

เด็กชายสถาพร บุญยอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๓

เด็กชายสมพล จันทร์เหลือง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๔

เด็กชายสิรวิชญ์ จันทร์ขาว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๕

เด็กหญิงสุภัตรา สีทองสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๖

เด็กชายหฤษดิภูมิ

์

ปริหา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๗

เด็กหญิงอรณี คำตา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๘

เด็กชายอานนท์ บุญเลิศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๔๙

เด็กชายอุทิศ สัมพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๐

เด็กหญิงอุมากร พรมตา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๑

เด็กชายเสกสรร คำสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อำพร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๓

เด็กหญิงข้าวหอม แสวงพงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๔

เด็กชายจตุรงค์ จรมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปญญา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๖

เด็กชายจิรายุทธ นนท์ศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๗

เด็กหญิงจุติพร ไชยเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๘

เด็กชายชนะชัย จันทร์เหลือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๕๙

เด็กหญิงชาลินี พลศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๐

เด็กหญิงฐิตาภา หงษ์ไชยคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตร์กลาง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๒

เด็กชายตุลยวัตร จันทะเจียด
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๓

เด็กชายธนากร ภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๔

เด็กชายธวัชชัย โตมาซา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สีทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ จันทะเจียด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๗

เด็กชายปรวัฒน์ ทองโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๘

เด็กหญิงประกายดาว บุญกอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๖๙

เด็กหญิงประภัสสร ดารัตน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๘ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๐

เด็กหญิงปยธิดา จันทร์เหลือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๑

เด็กหญิงพรพรรณ เสริมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๒

เด็กชายมงคล วงษ์ธนู
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๓

เด็กหญิงรัญธิดา ทายบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๔

เด็กชายวีรภัทร พูนพิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๕

เด็กชายวีรยุทธ ศรีอาจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๖

เด็กชายสรวิศ จันทร์ขาว
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๗

เด็กหญิงสุชาดา ศรีพุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๘

เด็กหญิงสุเมธินี กลางขอนนอก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๗๙

เด็กหญิงอนุธิดา จารุกาล
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๐

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะเจียด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๑

เด็กชายเจษฎาพร จัตุรงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๒

เด็กชายโบนัส ปริโยทัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๓

เด็กชายขจิต สุวรรณดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๔

เด็กหญิงจินดาหรา ทองขันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ผิวงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๖

เด็กหญิงณัฐริกา รอบโลก
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๗

เด็กชายธนพนธ์ สินศาสตร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๘

เด็กชายธีรไนย ศรีวิจารย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๘๙

เด็กชายบุญเลิศ วรรณชัย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๐

เด็กหญิงปริญญา บุญพันธ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมาน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๒

เด็กหญิงพันธิตรา จาระคร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๓

เด็กชายพิชิต แก้วนิล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๕

เด็กชายภาคภูมิ แก้วนวล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๖

เด็กชายมงคล คำสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๗

เด็กหญิงรัตน์ติกร แสนทวีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๘

เด็กชายวรพรต คำมีแก่น
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๖๙๙

เด็กหญิงวิภาวดี พลเทพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๐

เด็กชายวีรพงษ์ กำปน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๑

เด็กหญิงสุจิตรา ทองแปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๒

เด็กหญิงสุจิตราพร พรมตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๓

เด็กหญิงสุภาณี ศรีพุด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๔

เด็กหญิงอรสา สัมพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔๙ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา พรมตา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๖

เด็กหญิงอารียา มังษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๗

เด็กหญิงเกวลิน วันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ลือชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๐๙
เด็กหญิงจิตติญาภรณ์

คะชัยวงษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๐

เด็กชายธีรวัตร ไชยเศษ
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๑

เด็กชายพัสกร สุโพภาค
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ พลเทพ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๓

เด็กชายสิทธิชัย นามกา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๔

เด็กหญิงสุมิสา จันทร์ภักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๕

เด็กชายอดิเทพ นนท์ศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๖

เด็กหญิงอรปรียา พรมตา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๗

เด็กชายอุทัย กำปน
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๘

เด็กชายเขมนันท์ ชนะภัย
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๑๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์ภักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ พันธ์ภักดิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๑

เด็กชายพีรภัทร สีมันตะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๒

เด็กหญิงมนธิดา ไชยเศษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๓

เด็กชายยุคนธร พลศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๔

เด็กหญิงศรุตา พันภักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๕

เด็กชายสนันตน์ สาระพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๖

เด็กหญิงอารียา สุขเกษม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๗

เด็กหญิงอุไร กำปน
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๘

เด็กหญิงบงกช พันธ์ภักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๒๙

นางสาวพัชรพร แสนโน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๐

เด็กชายแก้วมณี จันใด
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๑

นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๒

นางสาวรัตนพร ศรีแสน
๒/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๓

เด็กชายกวิน พุ่มจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๔

เด็กหญิงกานต์รวี ชัยศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ทรัพย์ศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๖

เด็กหญิงจิรดา ทองวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๗

เด็กชายจิรายุทธ ศรีมา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๘

เด็กชายฉลองราช ไชยรัตน์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๓๙

เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทร์เหลือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕๐ / ๖๕๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ด้วงคำศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๒

เด็กหญิงปุณิกา จันทร์อร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๓

เด็กหญิงพรรณการต์ เครือชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๔

เด็กชายภูวิศ วรขันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๕

เด็กหญิงสุจินันท์ ไพศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๖

เด็กหญิงสุวริน นิสัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๗

เด็กหญิงจิรัตติกาล จิตจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๘

เด็กชายชุติพนธ์ อินทร์รักษา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๔๙

เด็กหญิงณัฐชา ลับภู
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๐

เด็กหญิงดวงใจ คูณขวัญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๑

เด็กชายทัตพงศ์ พลเกษ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตา โลดล่วง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๓

เด็กชายปฏิภาณ บุญทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๔

เด็กหญิงปานรวี กรินรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๕

เด็กหญิงศุภสุตา ดีมาก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นนท์ตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๗

เด็กหญิงสุภาวิดา วันคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๘

เด็กชายสุรพงษ์ สุตะคาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๕๙

เด็กชายอนิวัตต์ ดาบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๐

เด็กชายอนุสรณ์ สุพกิจ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญญาพอ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา ภูสระไสย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๓

เด็กชายโยธา บัวใหญ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๔

เด็กชายไกรพนา สุธาชีวะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๕

เด็กชายธนากร นิตอินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๖

เด็กชายปานวัฒน์ หอมสมบัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๗

เด็กชายฐณะวัฒน์ ร้อยมิตร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๘

เด็กชายพีรยช เพ็ญจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๖๙

เด็กชายศราวุธ คุนิรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๐

เด็กชายปยะฉัตร สังคะรินทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๑

เด็กชายพิชิตชัย หงษ์ไชยคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สมจันทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๓

เด็กชายสราวุธ ศรีสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๔

เด็กชายอมรเทพ พรมวงศ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕๑ / ๖๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๕

นางทิพย์สุดา พรหมธิดา

๑๔/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๖

นางภัทรภร เยียมไธสง

่

๒๖/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ระยับศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไพรบึง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๗๙

เด็กชายธัญวรัตน์ นาครินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๐

เด็กชายนพรัตน์ สีสวย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๑

เด็กหญิงวรภรณ์ นวลหอม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๒

เด็กหญิงวิภาพร บังเอิญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

วิเศษผง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๔

เด็กชายอดุลย์ พิมูลชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๕

เด็กชายจิรกิตติ

์

ดวงจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๖

เด็กชายชนาธิป อุดไทย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๗

เด็กชายศตายุ รุ่งเรือง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา แสงคราม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๘๙

เด็กหญิงอนงค์นาถ ระเมิด
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๐

เด็กชายปรมินทร์ แสงกราม
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๑

เด็กชายปานวัตร สมสนิท
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๒

เด็กหญิงพนิดา ระยับศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สุฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๔

เด็กชายณัฐนันท์ บุญสร้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๕

เด็กหญิงธันยชนก สุขสมัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๖

เด็กหญิงยุวธิดา บุดดาลี
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๗

เด็กหญิงสุภัทรา ปตถาสาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๘

เด็กหญิงอารียา วรรณทวี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๗๙๙

เด็กชายธนาดล อุรุวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๐

เด็กชายนนทวัฒน์ พิลามาต
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๑

เด็กหญิงรัตติกาล นาบำรุง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๒

เด็กหญิงจิรัชยา สิงหะเทพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ กุฎีคง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๔

เด็กชายทศพร สิงห์วงค์ษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๕

เด็กชายวรธน ไชโยกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๖

เด็กหญิงสุธาธาร โลมาศ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๗

เด็กชายสุธี บัวแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ไพพนม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๐๙

เด็กชายอภินันท์ พิลามาตร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕๒ / ๖๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๐

เด็กชายเพิมศักดิ

่ ์

สิงห์วงศา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๑

เด็กหญิงกัลชญานันท์ คำเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๒

เด็กชายกุญช์ เปรียจันทึก

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๓

เด็กชายณัฐภูมิ บัวทองท้าว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๔

เด็กชายณัฐภูมิ ฤทธิยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๕

เด็กชายธวัชชัย มาสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๖

เด็กหญิงปภาดา สุภาพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๗

เด็กชายปญญา บุญมานัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๘

เด็กชายพิชิต แซ่อือ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๑๙

เด็กชายพีรพล คำโสภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๐

เด็กชายยศเมธังกร สิงห์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๑

เด็กหญิงวรพิชา ศิริปะกะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๒

เด็กชายวะรากรณ์ มณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๓

เด็กชายศรายุทธ นพตะนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สานุสันต์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา นิวาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๖

เด็กหญิงสุชาดา ขันสอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ บรรเทา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๘

เด็กหญิงสุนิฐา ชิกะกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๒๙

เด็กชายสุเมธโส แพงพงษ์มา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๐

เด็กชายอภิรักษ์ ขันคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา อุ่นเรือน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๒

เด็กหญิงกฤติพร สีสาเนตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๓

เด็กชายกิติพล มะลัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๔

เด็กชายชาคริต ศิริบูรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๕

เด็กชายธีรยุทธ แซ่อือ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๖

เด็กชายปริยวัฒน์ กุลบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๗

เด็กชายพงศกร มาสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๘

เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๓๙

เด็กหญิงพิชญาภา บุญเพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๐

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เครือวัลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๑

เด็กหญิงรจนา ตุ้มอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๒

เด็กชายวุฒิชัย ละมูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๓

เด็กชายศราวุธ พันธ์งาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๔

เด็กหญิงศิริวัฒนา คำแพง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๕

เด็กหญิงศิริวิภา อธิพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๖

เด็กชายสถาพร ระเนีย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๗

เด็กชายสิทธิพร พัดทาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๔๙

เด็กชายสุริยา วิเศษพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๐

เด็กชายอดิศร ไทยอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๑

เด็กชายอดิเทพ สานุสันต์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๒

เด็กหญิงอภาภรณ์ เรียงวัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๓

เด็กชายอนุวัตน์ คำนาโฮม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๔

เด็กชายโยธิน จันทำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๕

เด็กชายพรสุวรรณ ณะนิมิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๖

เด็กหญิงวันวิสา ติมัต
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๗

เด็กหญิงรติมา กุจกาญจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๘

เด็กชายมานพ พวงคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๕๙

นายสมพร สอดศรี
๐๘/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๐

นายกิตติวุฒิ สอดศรี

๑๖/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๑

นายจิรวัฒน์ สิงห์ทอง
๐๘/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๒

นางสาวณัฐรินทร์ สุนิพัฒน์
๐๘/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๓

นายทศพร ไพรบึง
๐๔/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๔

นางสาวนุพร ผิวผ่อง
๐๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๕

นางสาวพัชรินทร์ บุญเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๖

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีชมภู
๐๗/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๗

นางสาววิภาดา นำระนะ
๐๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๘

นางสาวศรีนวล ทิทา
๑๐/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๖๙

นางศิริสมบัติ อุบลกิจ
๑๖/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๗๐

นางสุระพร สอดศรี
๐๖/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๗๑

นางสาวสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๕๙/๒๒๘๗๒

นางสาวอัญชลีพร พรหมประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
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