
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๘,๐๓๑ คน ขาดสอบ ๖,๙๖๖ คน คงสอบ ๒๑,๐๖๕ คน สอบได้ ๑๘,๐๓๐ คน สอบตก ๓,๐๓๕ คน (๘๕.๕๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๑

แม่ชีพิมล โพธิ
๑๐/๐๕/๒๕๐๕

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๒

แม่ชีขวัญจิต ประชุมรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๑๓

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๓

แม่ชีณัฐชนก ดอกพวง

๑๒/๑๑/๒๕๑๗

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๔

แม่ชีวรรณพร แสงทรัพย์
๐๒/๐๒/๒๕๐๖

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๕

นายอนุชา อ้วนลำ
๐๓/๐๓/๒๕๑๘

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๖

เด็กชายอารักษ์ หาญแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๗

เด็กชายจักรพรรณ์ ยุบล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๘

เด็กชายธรรมนูญ บุญเฉลียว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๐๙

เด็กหญิงรัชนี นาหมืนหงษ์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๐

เด็กชายสุธิชัย พูลเพิม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๑

เด็กหญิงญานิกา พวงสร้อย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๒

เด็กหญิงณัฐธิชา ทองทวน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ภูศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กชายธวัชชัย ทองคำวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงทิพย์สุดา พานชัยพิบูล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กชายจักรินทร์ เชือทอง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายธนภัทร์ มหาวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กหญิงกันติชา ปองแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กหญิงนภวรรณ ปองแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กหญิงสาวิตรี ธนาสนธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงเยาวภา พึงจิตร

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กหญิงมินตรา อรพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กชายพรพนม อุดมวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กชายวีรเดช สิงห์ธวัช
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงพิสิญา ทรัพย์ดก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กชายพรวินัย ทองคำพิมพ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กหญิงรัชฎาพร ส่งเสริม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงพิมชนก โสธิธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๒๙

เด็กชายธนาพิวัฒน์ อินทร์อร่าม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คงเจริญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๑

เด็กชายธนกร สำราญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พลราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๓

เด็กชายดลสุริยา ต่อนคำสนธิ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา เกษร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๕

เด็กชายยุทธศิลป ศรเขียว
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๖

เด็กหญิงปุณยนุช สมสะอาด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายธนากร ลือชา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กหญิงไพลิน ธรรมใจกุล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา สุรินทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กชายภูบดินทร์ ภูนบผา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ดกงาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงนุชวรา กุลทะโสม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สีวะสุทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงจิรภิญญา โสมสุพิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงรัฐนันท์ ปดสะมัน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ห่อนิล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงสุรธิดา สมเทพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงลัดดา รักยิง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชวนล คร
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กชายหลักชัย ชินโคตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงสโรชา เกษมสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กชายสุรพัศ ลอยนนท์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายธีรภัทร ชืนใจ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กชายเฉลิมเกียรติ หยาดทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กชายสิทธิชัย ผาดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กชายธีภพ ณรงค์แสง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กชายรชานนท์ ลาพ้น
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

ผิวเงินยวง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

เสาทวี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กชายไพรัตน์ พันบุบผา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กชายขวัญชัย สอนดอนไพร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กชายวิทวัส บุญเสริม
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กชายสมพงศ์ พรมคาด
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กชายแสงเงิน ขันทะโป
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กชายอนุชาติ ชาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กหญิงวรัญญา สิงห์ชาลี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กชายจักรพรรดิ พิมสุตะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กชายปรมินทร์ ศรีวัฒนาพล

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กชายอภิเดช พิมพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กชายอิสระไทย อลงกรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กชายอุกฤษฎ์ บัวซ้อน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงจิราวดี บุญยอ
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงเกวลิน ถินขาม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กชายบุญบุรี งามพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กชายเอกพจน์ พุดชา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ บรรทร

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงปยะพร ดอกดวง

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงพิยดา ดอกรักษ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงรัตติกาล สถานสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงแหวนทอง พลจันทึก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีชนะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กชายวัจน์กร อินยู่
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กองทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงเบญจพร ปองภัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงธันยธรณ์ โฉมหน่าย
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กชายวีรพล สินนาลัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กชายชนชล หงส์ไกร
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กชายธีรภัทร สาจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงดลพร สายสาร
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๐

สามเณรสมหวัง ตะบัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๑

สามเณรอุทัย พิมพาไห
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยบัน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ จำหนองโพธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๔
เด็กหญิงปานไพรินทร์

ชมอินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงวรินทิพย์ คอนชนะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงพัชราภา คำสาหัส
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงจิระนันท์ แสงสุวิมล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงอรวี นรศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กชายอัมรินทร์ อุทารัมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงอัมพร กัวประดับ

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กชายธนภัทร วันโมลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๒

นางสาวฐิตารีย์ เจือบุญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๓

นางสาวจันจิรา โชคณัติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๔

นายณรงค์ฤทธิ

์

ดอกแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๕

นางสาวภัทรวดี ลุนยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กหญิงพิชญาภา อาภรณ์ศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๗

นางสาววรัญญา อุพันธา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๘

นายพรเทพ สุขเต็มดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๐๙

นางสาวยุพารัตน์ เวษาสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๐

นายอาทิตย์ นำดอกไม้
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๑

นางสาวนิภาพร ด้วงทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๒

นายภาคภูมิ ระวิวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๓

นายบารมี มุสิกะวงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กชายธีรพงษ์ คำไส
๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กชายเทวา วรชินา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กชายธีรภัทร พุ่มแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กชายพรนิมิตร เดชบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กชายจีรวัฒน์ ดวงสว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กชายกิตติกร วรพิมรัฐ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กชายวรเวศ วรพิมรัฐ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กชายกวินภพ แจ้งไชย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ บุญใหญ่
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายฐิติพงศ์ ผ่องแผ้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายศุภวัฒน์ สีวัง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กชายธวัชชัย สมศรี
๐๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงวัลลี จันทองแท้
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กหญิงรัชนก ภูทองปด
๒๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ขยายวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ กนกหงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กหญิงปนัดดา กันหาเขียว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กหญิงอรจิรา ไชยพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใต้ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กชายทินกร แสนทวีสุข
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใต้ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กหญิงพัชราภา เบ้างาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใต้ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กชายปญญา เฉลิมฉัตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กชายก้องภพ พาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กชายธีรภัทร หล่าหมืน

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กชายปรัชญา ซองรัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๘

เด็กชายสรายุทธ งามพงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๓๙

เด็กชายชนาธิป เสนาะวาที
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๐

เด็กหญิงญาณิศา เครือแก้ว
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์ ทรัพย์พร้อม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงธันยชนก มุกขุนทด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธิสุวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๔

เด็กหญิงฐิติกานต์ ตามวัน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๕

เด็กหญิงสุวิภา แสนทวีสุข
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงเกศินี คมขำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงฐิติวรดา คำไพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๘

เด็กชายไพรัตน์ หล่าหมืน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๔๙

เด็กชายเอกพล บุญทรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๐

เด็กชายกวีชัย คำเติม
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๒

เด็กชายพฤกษา พลเมือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๓

เด็กชายวัชรโชค นวลศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทวาภพ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๕

เด็กชายนพเก้า พาแก้ว
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๖

เด็กชายศิรสิทธิ

์

งอกงาม
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๗

เด็กชายรณวีร์ สีจันทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงพิมพ์พร คมขำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๕๙

เด็กหญิงวรนุช ความสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กหญิงวรวรรณ จันทร์แจ้ง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา กุลวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์อุไร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงพัชรพร พาแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงทิพย์มณฑา สีม่วง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กหญิงเบญญภา วงษ์ถา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงนิดานุช ทรัพย์พร้อม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงปุณยภา ทวาภพ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงฐาปณี ประทีปทอง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงสุพิชญา คำนิล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โสภา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กชายภีรภัทร ลาพ้น
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายอรรณพ บุเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงปริญดา สุดอนุ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สิงหสถาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงณัฐธิชา ชินาคำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายธนากร เกษวัตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายเอกราช เหง้าน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายเมธิชัย แก้วปชชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กชายมนต์สวรรค์ พิมาวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๐
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ยืนนาน

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงสุภาพร ชืนภิรมย์

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงอุมาพร เผ่าดวงดี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงจารุรินทร์ กุระจินดา
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงพรธิชา ศรีกู่กา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กชายกฤษฎา พิมพ์สวย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กชายจิรายุ กลินกุหลาบ

่

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ ทองเทพ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงเพียงดาว บุญเอือ

้

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงวรัญญา กาละกูล
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สืบศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กชายธนากร จันทร์เวียง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงกัญญา ผลเกิด
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายธนาธร กลินกุกลาบ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงอัญชลี มณีเทพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงพรรัมภา สีหาพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงทยิดา ศรีจำปา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงเกวลิน แก้วแสงทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เหง้าแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กชายณัฐพล ยศรักษา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กชายธีระวัฒน์ บุญเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กชายศุภณัฐ กลินบัว

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธิกรณ์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กชายเมธา นนท์ศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายนครินทร์ บุตรสง่า
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กชายภูริภัสร์ วงศ์หอม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๖
เด็กชายพงษ์ประภัสร์ วงศ์หอม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมสา
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กชายเชษฐา นามโน
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงไปรยา วันเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงชนิดา นาโกวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงมินตา ศรีราไชย
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงลลิตา วันหนา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงเบญจมาศ หงษ์มณี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงแพรไหม งอกงาม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงกัญญาวี ตะพิมพ์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กหญิงนำฝน มะลิวัลย์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๗
เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์

กระจ่างวงค์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กหญิงปรีญารัตน์ คงดี
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กหญิงรสิกา ขำคม
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กชายพลพล ธงกลาง
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายฟาใส วงษ์วาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กชายนนทกานต์ ทองดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กชายกิตติพงศ์ แก่นกายศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ ผลพะยุง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ ธิใจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงศศิพิมล โถคำนาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กหญิงสุมาลี แท่นทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายศุภวิชญ์ วงศ์จันดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายชัยเกียรติ พงษ์อนันต์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กชายเปยมศักดิ

์

ศรีมูลตรี
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กชายนรวิชญ์ คล้ายทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำสา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กหญิงจิราพร แถลงจิต
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พงษ์อนันต์
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงอินทร์ธุอร เนืองอนันต์

่

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญชู
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กหญิงพิยดา บุญเอือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๘

นางสาวนัฐกมล แดงอาจ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายศุภชัย เหง้าแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายกวีวัฒน์ อุไรวงศ์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กชายจริภิญญา สอนจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กชายวีรภัทร ถนอมเชือ

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กชายธนวินทร์ แสนทวีสุข
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กชายภูมินทร์ ประดับวงศ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงกานต์มณี งามวรรณ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงหทัยภัทร เทียงสัตย์

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงปาจรีย์ อุไรวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงอารยา พงษ์อนันต์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงชลธิชา เฉลิมรัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดวงแสนโย
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงอุธาพร แถลงจิตต์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พงษ์อนันต์
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กชายไกรยวุฒิ แถลงจิตต์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ก้อนนาค
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายณัฐภัทร พรสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กหญิงอทิตยา ถามณีวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กหญิงปุณยาพร ขันคำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ จำลองพันธ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กหญิงปาลิตา พงษ์อนันต์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงแพรวรุ่ง พิจารย์โชติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กชายสุพจน์ วาจาสัตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กชายมทินา ผาสิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๓

นางสาวสราสิณี จักษุนิล
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา สัจสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา พรเพ็ชร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงสุพัตตรา บุญสนสาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดชมุงคุณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กชายจักรวัฒน์ ทวีแสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๖๙

นางสาวจตุพร วงศ์คำ
๑๐/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๐

นางสาวปาริชาติ คงศรี
๓๑/๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๑

นายมาณพ ทมะนันต์
๑๘/๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๒

นางสาวรัตนพร บรรจง
๑๔/๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๓

นางสาวสุภาพร สามา
๒๖/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๔

นางอนงค์ โคตรพันธ์ ๑/๑๐/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๕

นางสาวอารี ทองราช ๒/๓/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๖

นายสุรชาติ สุภักดี
๒๑/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายธีระพัฒน์ แสงกล้า
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายธีระพงษ์ ทังพรม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กหญิงกัลยกร วิเศษแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กชายศุภนิดา อาษาสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กชายนัฐวุฒิ คุ้มญาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงนันทินี ถินขาม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กหญิงจีรวัลย์ เสือทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงสุจิรา ใจจริง
๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กชายณภัทร ดำฤทธิ

์

๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กชายพิริยณัฐ มุทุจิตต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๗
เด็กชายกิตติวรานนท์ วชิโรธรณ์

๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กชายปรชาติ มูลสิติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กชายโอฬาร วงศ์สมัคร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี หวานอารมณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กชายฐานิต ไกยเกษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงจีรภัทร์ พลโยธา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงวิภาดา แสงชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วบุญคำ
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงกรวรรณ วงค์เครือสอน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๖

เด็กชายปฏิภาณ ทำบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๗

เด็กหญิงอัจฉาราพร ถนอมสุข
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๘

เด็กชายธนภัทร ทาศิริ
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๒๙๙

เด็กชายณัฐพล กุลสุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สารสุข
๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กชายภูริ พลโยธา
๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กชายชาญวิทย์ บัวแย้ม
๑๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายนิติภูมิ คลังคำภา
๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายศรัณย์ ประทีปทอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กชายชนรกร เสือทอง

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กชายธันวา ศรีผา

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายเกือกูล

้

ทวีคูณ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายวิรัช สมพงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายพัชริดา คัทธวี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กชายวรัทยา ธรรมสาร
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงกนกนภา เสียวคำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงนภาภัทร เนียมศรี
๐๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พงศ์นันทวรรธ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงธิติมา ชวนจิต
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ ทวีกุล

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงรุ่งแก้ว ปุริเกษม
๐๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงชลิดา บุญทกิจ
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงวริศรา ขยันการ
๒๘/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงชยุดา พรมมิง

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงอารยา เสือทอง

๒๘/๑๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๑

นายศรายุทธ ปองสุข
๒๓/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๒

นางสาวชไมพร ศรีเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงอติกานต์ พิมพะมี
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายพัฒนเดช เชือนิล

้

๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กชายศรศักดิ

์

ไพจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายอติคุณ กระชับกลาง
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กหญิงแปงพร แก้วบุปผา
๑๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กหญิงนิภาพร หงษาพงษ์
๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กหญิงสุเมธิพร สุตาวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กชายวัชรพงษ์ คูณทอง
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กชายณัฐวุมิ สิถิรบุตร ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กชายศุภโชค ทวีกุล ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ ทองทรัพย์
๑๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กชายอดิศร แดงโทน ๓/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงเมษา แก้วบุปผา
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ จารุแพทย์
๒๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงปนัดดา นนท์ประมาณ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กชายจักรพันธ์ จารุแพทย์
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กชายสุดสาคร สุทธิสุวรรณ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กชายศุภชัย อาษาศรี
๒๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ราชรักษ์
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๒
เด็กชายเทพประสิทธิ

์

พระอารักษ์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์กอง
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงไอยดา ทนงแผลง
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงนฤมล พักพิน ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงวันวิสา ชมรส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายศิวะชัย มงคลรอบ
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายปฐมพร ทองภู ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงนรินทร์ธร แก้วมาตร
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงวาสนา ขนสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงธนพร ศรีสวัสดิ

์

๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงชนาภา ปานบุญ
๑๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กชายเสกสรรค์ พลเยียม

่

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงสุกฤตา พันโศรก
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงสรัญญา เนืองสุวรรณ์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงกาญจนา ทินเนตร
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงอัญญาณี สาริรักษ์ ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงกนกพร อยู่สุข
๑๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงพัชรพร ทองทวน
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ มณีทาบ
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กชายณัฐพร มุ่งประโยชน์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงสมฤดี แต่งชอบ ๕/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงลัทธวิตา บุเงิน
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงวรกานต์ บุญกอง
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กหญิงพิมพ์วิไล กุแก้ว
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๖
เด็กหญิงอทิตยาภรณ์ นาถมทอง

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กหญิงปรียาภัทร พูลพันธ์
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงลัลน์ลลิต วันศุกร์
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงสุภาพร วงค์สุทธิ

์

๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงธวัลพร ธรรมสัตย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงสุทธิดา ศิริมา ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กชายนที แก้วมัน

่

๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กชายปรัชญานนท์ ฝากาทอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กชายธีรภัทร ผลพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กชายกฤษฎา ศิริมา
๒๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กชายวุฒินันท์ ขุมทรัพย์
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กชายอนันดา ทังโต

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กชายเฉลิมชัย แสนทวีสุข
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กชายวีรยุทธ์ จันทร์พวง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กชายสิริภัท แก้วจันทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กชายปรมินทร์ ผาใต้
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กชายธนกร เขียวแสน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายจุลานนท์ ม่วงอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงปาลิตา สุดสนอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงอุชุกร นันท์จันทึก
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กชายศักรินทร์ อุดมศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กชายนันทกานต์ วิจารณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กชายพรชัย พิมพ์หล่อ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กชายไกรวิทย์ ม่วงอ่อน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กชายปยะพงษ์ จันทร์เนม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงกัลยา สุขใจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กชายจักรภพ บุญธรรม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กชายอินทนนท์ บุญทรง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ แสงทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กชายอนันต์ กนกหงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงกิติญาภรณ์ ละออใส
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงธนาวดี แสงทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ใจหาญ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ แก้วบัวขาว
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงปภาวี วะสุรีย์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงสุภัสรา มานะชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กหญิงอุษามณี สาระภี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กหญิงดารินทร์ ทวีกุล
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กชายสิทธิชัย กอสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่องศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายรามิล ขาววงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กชายศราวุธ บุญเพท
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไพจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กชายธีรภัทร สุดสนอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กชายปราโมทย์ จำปาสด
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กชายประกฤฏิ

์

ด้ามพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กชายกันตภณ ช้างศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ มุสิกสาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายอานนท์ ลีแสวงดี

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กชายพลวัต คำพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กชายราวิน หรรษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงทยิตา กลางพิมาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงสุจิตรา จิตรสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงพรนภา ลุนพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงธนัชพร บุญสูง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงปภัสสร จันทพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงกุลสตรี ใจหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงไอริณ แพไธสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สมวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๕

เด็กชายวิชัย ขุมเงิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายสวิตต์ วิจิตรเชือ

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กชายภัทรกร ชูหา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงลักษิกา จันทเวช

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงไอรัตดา แพไธสง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ฉลวยศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงกชกร สบายใจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงปาริตา แซ่แต้
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงอนุชธิดา เพ็งอ่อนเนตร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงชลธิชา คำเชิด
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงฑิตฐิตา เลิศพิทักษ์สกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงณัฐฏธิดา วงศ์โหง่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงสุวิชญา สายแวว
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงสิรินทรา คุณประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๓๙

เด็กหญิงฐิติชญา ครังพิบูลย์

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๐

เด็กหญิงวาศิตา แห่งธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๑

เด็กชายสุชาครีย์ ไม้จัตุรัส
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๒

เด็กชายธนกร คำสุนีย์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๓

เด็กชายสุภกร ใจแก้ว
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายขันตินัน ช้างศรี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายพิชัยภูษิต แดงทน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๖

เด็กชายนุชากร ช่างเชือง

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๗

เด็กชายวิทวัส ด้ามพรม
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงพีรดา เติมสิน
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงสุนิตา ทวีสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บัวกอ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงอารียา วงศ์หมัน

้

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงธนพร แห่งธรรม
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงพรนิภา คุณทน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กหญิงเกวรินทร์ สายแวว
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กหญิงสุชัญญา ลาม่วง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กหญิงสุธิตา สอนโคตร
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กหญิงอัญพิชฌา เทียมชนะ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กชายเทียบตะวัน ถนอมสเชือ

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงพวงผกา ธรรมสัตย์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กชายธีรัภัทร สัตย์ธรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงปริชาติ เชิดพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงสุฐิตา สุดถอม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กชายธีระพงศ์ แสงจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กชายชนะชาติ แก้วศรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กชายปฏิภาณ หวัดพล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กชายกาสกร แพงศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงปราณี ศิลาทอง
๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงธนากานต์ คุ้มครอง ๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายคมสันต์ วงค์นะที
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๐

เด็กชายบัณฑิต ทองถม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายเจตนา ชินวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญวิรมย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๓
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

สายสุวรรณ

๑๗/๑๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก หนองปลาปาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บำรุงผล
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กชายวันชนะ สูงสุด
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กหญิงโสภิตา พิมพ์ทอง
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กชายปญญาพร เงาเพชร
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ คันธจันทร์ ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงประภาศรี คุ้มภัย
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงศิรินภา รัตนภักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ พูลเพิม

่

๑๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

แก่นการ
๒๘/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กชายธนกฤต หมู่แก้ว
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กหญิงนริศรา พูลเพิม

่

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กหญิงภัทรพร กองสุข ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงผกากรอง ปสสาคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงอุมาพร โชคสุข
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กชายอดิเทพ แว่นแคว้น
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กชายวิทูรย์ ประทุมมา
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๐

เด็กชายภานุภงษ์ ครองยุติ
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสาร ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายจีรพัฒน์ ศรีสมุทร
๓๑/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๓

เด็กชายกฤษฎา ฉัตรพันธ์ ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๔

เด็กชายพีรภัทร ครองยุทธ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๕

เด็กชายศศิประภา ตราชู ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๖

เด็กชายเจษฏา วอทอง
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงอินทิรา ภิญโย
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงอัญชลี ภิญโย
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงเอมิกา พละสุ ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ไชยงาม
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศรีสมุทร
๒๖/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงมลฤดี อินทอร ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสมุทร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงผกาสินี อุทัยศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงนิตยา โทพิลา
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงปริญศิริ ภาชนะพูล
๑๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงณัฐพร นนทะการ
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงชุดา นันทวงศ์
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงณิชากร ร่วมรักษ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงกาญจนา นนทการ
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงณธมน คืนดี
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงกุลิสรา แผ่นทอง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงพีรภา ตาแสง ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กชายพิเชษฐ์ มันสุข

่

๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กชายอภิชัย ศรีสาร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กชายจีระพันธ์ แว่นแคว้น
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กชายฐาปกรณ์ ยงรัมย์
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายธีรภัทร์ น่ารัก
๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กชายแอนดริว สุธรรมมา
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีสมุทร
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี สีสาน
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กหญิงอนันติยา ประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กหญิงกรกมล มนสีสุข
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ พาลึก
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายชานน จันทร์สกุล
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายชลาธิป ชัยชิต

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายรณภูมิ นันทวงษ์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายวิษณุ ประทุมมา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายพุทธภูมิ สบายใจ
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กหญิงกัลยกร เหล็กเพชร
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สายสุข ๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงอารียา บุญมาก ๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กหญิงกชกร เจริญนิตย์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายสันติ กาฬภักดิ

์

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายณฐกร พูลเพิม

่

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กชายจักรพัฒน์ ศรีสุข
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงวริศรา หมายดี
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงปลายเดือน ธารสาร
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงกัญญษาณัฐ กิงมาลา

่

๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงจันทรา จำปาเงิน
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กชายศักดิชัย

์

สัตย์ธรรม
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กชายณัฐพล จันทพันธ์
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กชายนพนันท์ คนึงสูง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กหญิงนภัส หมายดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กหญิงนริศรา ทุมมาพันธ์ ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กหญิงผ่องรำไพ อุดมศรี
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กหญิงสุพิชญา สมจิตร
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงวรัทยา ปตนัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กหญิงปวีณา หมายดี ๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กหญิงพิชชาภา ประชาชิต ๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กหญิงณัฐวดี สัตย์ธรรม
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กหญิงขนิษฐา โลเด
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กชายธนกฤต สัตย์ธรรม
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กชายศราวุธ มานะชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กชายวัชรกร เมตราจิต
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กชายภานุพล เดชสิทธิ

์

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กชายนพรัตน์ ดีเลศ
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยชนะ
๒๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา มุสิกสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กชายจิรายุ ใจสบาย ๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงประภัสสร สัตย์ธรรม
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงณิชานาฏ จิตราวัฒน์
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงจิราพร พิมพกุล
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ หมายดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ทองวิเศษ
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงวิมลสิริ พูลเพิม

่

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงกันย์สุดา หินไชสง
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กหญิงวาสิตา ทุ้งกว้าง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ศรีสุข
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายพงศกร พูลเพิม

่

๒๑/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กชายสีขศักดิ

์

วะนาพันธ์ ๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กชายอนิรุตน์ เหล่าสวัสดิ

์

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงพรนิภา บุญศิริ
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ไพเราะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กหญิงโสภา พูลพันธ์ ๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงสรัสชนา ถมปด
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญศิริ
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงกัญษาวีร์ ขำคม ๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงอรณิตย์ จันทร์เขียว
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยชนะ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงธนวรรณ เปรมจันทร์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงพรพิมล ไชยชนะ
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีวะโสภา ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กชายนัฐพงษ์ ยืนยิง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กหญิงพรทิพย์ หงษ์วงษ์
๒๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กชายอุทัย พูลพันธ์ ๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๗

นายนัฐพงษ์ วงค์สุข
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๘

นายกัมปนาท แก่นการ
๓๐/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๘๙

นายกิตติคุณ สุกใส
๒๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๐

นายนิราศ เดชผล
๓๐/๑๒/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๑

นายสุรศักด์ มานะพิมพ์ ๕/๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๒

นางพิชญ์ชาภา หิมะวัน ๗/๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๓

นางวไลภรณ์ ร่วมรักษ์ ๗/๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๔

นางจิราภร ศรีสมภพ

๒๓/๑๑/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๕

นางสมนึก มานะพิมพ์ ๙/๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๖

นางสัตยาพร แฝงลาภ
๑๓/๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กชายโรจนศักดิ

์

ศรีบุกุล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กชายศรายุทธ ตะนะโส
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา เจริญชัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงวิลาสินี โพธิพรม

์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงพรทิพย์ วงค์เพ็ญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงสมบูรณ์ กุลพร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงวรรณภา ขวัญแก้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงจิราภา หนูนำคำ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กหญิงสไบแก้ว ศรีลาบา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กชายกรรชัย กำมันตะคุณ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ ดีโพธิกลาง

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงสายไหม บังศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กหญิงอัญญาณี เรืองแสน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กชายวรรณโชติ ผะอบนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กชายศิรวิชญ์ สายแวว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สิทธิเดช
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วันทา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงเยาวกุล พันธะยุง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงดารินทร์ แปนค้างพู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กชายพีรวัฒน์ วรรณวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กชายณัฐพล มุสิกสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กชายอนุชา เรืองพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา เรืองพล
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงโยษิตา ศรีสิงห์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงรุ่งนภา วรรณพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กชายจิรายุทธ บรรเทิงกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงจิดาภา สุขเกษม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ภูแสนใบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กชายภูมิภัทร แก้วพรหม
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุดยอด
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กชายกฤษณะพล รอดภัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงณิชาดา ลำภู
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กชายประสงค์ สินค้า
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กชายเสกสรรค์ สินราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยาคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๒

เด็กชายธีรยุทธ มหิศยา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายสุทธิรักษ์ ทองหมุน
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงเกวลิน บุญอ่อน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กหญิงจิรนันท์ รักษาโฉม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายธีรภัทร ปาสาบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กชายมินทร์โธ อุทุกพรรค
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าบ่อ วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงปยะพร ปุระมงคุณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กหญิงอภิญญา ทองถม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กชายปรเมศร คำภาทู
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายสุรชัย เกษมสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กชายปญญา สาระวารี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กหญิงนิตยา จารุกมล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ กล้าหาญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงพรญานี กิงมาลา

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายพีรพงษ์ จิมลิม

้ ้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพัฒ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กชายเอกรัตน์ กล้าหาญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กชายทนากรณ์ ต่อนคำสน
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๐

สามเณรพัชรพล สุพล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กชายวินัย บุญฟง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๒

เด็กชายศิลา นะที
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายอนันต์ อินปาว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ จิตโชติ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กชายปวริศร์ สำราญวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กชายกิติคุณ สายนะที
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กชายศักดิชาย

์

คำนวนอินทร์
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายกฤษณพล นามผลดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงอนัญญา อุทัยศรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กหญิงสุนิสา นามฮุง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กหญิงกนกพร ไชยหาญ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๒
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ บังสี

๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงภิญญดา จันทร์กระจ่าง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วคำไสย์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

มาลี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายธนพล ยิงยง

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กชายธรรมรักษ์ เรืองริวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายธนภัทร เตชะนันท์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กชายจตุรงค์ กาญจน์กล้า
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงปริฉัตร พิมพกรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กชายภาตะวัน มาลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินรอง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายฐิติชัย ยิงยงค์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายวรายุทธ ศิริบูรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายวงศกร บงนอก
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กหญิงญาญาดา ยิมแย้ม

้

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงนภศร ดอกแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กชายธนโชติ เหลาวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๗๙

เด็กหญิงเขมิกา เสมอใจ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๐

เด็กชายสุทธิรัฐ ทองแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ กาญจนลักษณ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๒

เด็กชายวิทวัส กายแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๓

เด็กชายโชติชัย เนาวะบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงปณิดา ชืนบุญเกิด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงชยานันท์ พิญญะพงษ์
๒๓/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๖

เด็กชายนัณทชาติ ล้อมวงศ์
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายศักดิพสุ

์

ณ อุบล
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กชายปยะศักดิ

์

ศรีเงิน
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายนพพร ชนกคุณ
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงรัชนีกร แนวจำปา ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงสุชานาถ ศรีพิทักษ์
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ยืนนาน
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๓

เด็กชายอุดมโชติ ล้อมวงศ์
๒๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๔

เด็กชายปกรณ์ รุ่งสิริเชาว์
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๕

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์แตง ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๖

เด็กชายเจริญทรัพย์ ศรียากรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๗

เด็กชายธีระ แนวจำปา
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กชายชโยดม แนวจำปา
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กชายสนธยา วงษ์สุข
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายเศรษฐา โพธิศิริ

์

๒๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๑

เด็กชายอนุสรณ์ แก้วปน ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๒

เด็กชายปญจวัฒน์ บุญสมปาน ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๓

เด็กชายธนัญชัย จิตต์งาม
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๔

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

พระคุณเลิศ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๕

เด็กชายอภินันท์ นูคำดี
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๖

เด็กชายกิตตินันท์ อินขุน
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๗

เด็กชายยศชภักดิ

์

ณะวารี
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงณัฐณิสา เข็มเพ็ชร
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงพรนภา แนวจำปา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงพัทธมน แก้วนิมิตรชัย
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๑
เด็กหญิงวรรณภาภรณ์

วงวิลาศ
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กหญิงศุภนุช ปานคำ
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กหญิงปยะพร ภูมิสมบัติ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๔
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ แก้วสุพรรณ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กหญิงฤทัย ชนกคุณ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๖
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

สุขท่าพูด
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๗

นางสาวทับทิม จันทร์ไชย
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กชายศุภชัย คำแสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กชายศุภณัฐ เอือสามารถ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

รักษาแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กชายทินภัทร นามศุก
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กชายสุรวัฒิ คำภา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กชายกฤษณะ ผางสำเนียง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กชาย เสกสรรค์. สายแวว
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กชายปฐวี หอมหวล.
๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุขสวาท
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา นาจาน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงเปรมฤดี สายแวว
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กหญิงปราณัสมา บรรพต
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงทิพวรรณ เพิมพูล.

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อยู่เย็น
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงวรรัตน์ อยู่สุข
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ผิวบาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงชฎาภรณ์ บุญศิริ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงสุธีธิดา พรหมบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงชุติมลฑ์ การกล้า
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงพฤกษาชล อยู่สุข
๐๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายณัฐนันท์ บุญศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

จารุแพทย์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กชายอธิชา พูลเพิม

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กชายปราโมทย์ สุดเต้
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กชายกฤษฎา สายนรา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงดาวกะรัต สายแวว
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงปภาดา ใจเสน
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงปริฉัตร หอมหวล.
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ชูกลิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กหญิงอารยา คุณประเสริฐ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กหญิงพรีมญาดา ไร่อินทร์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงศศิประภา สุบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จอมหงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กชายต้นตระการ โสดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กชายวชิรพล พูลเพิม

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กชายสราวุธ หล้าดี
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สายแวว
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กชายนัฐวุฒิ ชัยสุริยงค์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กชายฐิติภูมิ ศิริจันทร์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กชายกันตพงศ์ จีนวงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กชายนนทศักดิ

์

แก้วสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กชายชยพล บุญประสงค์
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๐

เด็กหญิงธนภร หอมหวล.
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงนริศรา ประสมจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ สุภศร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วนวล
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงอุษาวดี โอชาพันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงวรัมพร ไทยกุล
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงอมลวรรณ จอมหงษ์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทองพิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์พันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๖๙

นายวรชัย ศิริพัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กชายพงศธร ภูสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายณัฐดนัย เชือชัย

้

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กชายทวี ผลากุล
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๓

เด็กชายวีรพล สายสุพรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๔

เด็กชายจิรพัด นัยคูณ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๕

เด็กชายสุทธิกานต์ วงค์อุดม
๐๔/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๖

เด็กหญิงปนิตา เสนาใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๗

เด็กหญิงไปรยา ผลเพียร
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วันดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๗๙

เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์หล่อ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๐

เด็กหญิงธัญพิชชา ยุพาศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วคำ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สายแวว
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๓

เด็กหญิงสุวิตา จิตสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงปณฑิตา ผิวทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงสาวิตรี บุญทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กำทอง
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตาแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๘

เด็กหญิงวรัญญา เสนาใหญ่
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงสิรินทร ภักดีล้น
๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สายสุพรรณ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กชายวีรวัฒน์ กีดกัน
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กชายรเณศ สายแวว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงอริญทิฌา บุญสุภา
๓๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กชายธนวิชญ์ กุสมุทร
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กชายธนาวุฒิ แสงสว่าง
๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กชายณฐกร สิงห์ทอง
๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กชายพงษ์ธร ผลเพียร
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กชายเจษฎา แสนผล

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กชายศิวกร อรรคบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กชายศิวะ สีลา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงอารียา บุญสูง
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงกัญญาภัค สุขสุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงสรัญรัตน์ วันดี
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กหญิงสุรารักษ์ เฉียงฉิน

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กหญิงปาณิสรา หอมหวล
๐๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายวงศธร แก้วจงกูล ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายสุวัฒนา ก้งทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายวินัย แสงกล้า
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายสุรชัย สุภนาม ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กชายธนพล โคตรมูล ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ มณีกัญย์
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญช่วย ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญผ่อง
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงโสภิตตา ถาวรพงษ์
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กชายชัยวุฒิ ธรรมโคตร์
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กชายณัฐดนัย สมนวล ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กชายวิทวัส นาเขียว
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กชายวรวัฒน์ บุญสิงห์
๑๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กชายสุทัศน์ บุญประสิทธิ

์

๑๙/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กชายธีรพงศ์ ปนแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กชายธีระพงศ์ บัวทอง
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กชายสิทธิชัย จันทร์เขียว ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๓

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญสิงห์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงกรวิภา บุญประสาร
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กหญิงภัคจิรา บังศรี
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงธนาภรณ์ พงษ์ด้วง

๑๒/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กหญิงปาริชาต สุพล
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กชายพงศธร ส่งเสริม
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

สรรพสาร
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายนัฐวุฒิ ทิมา
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายธนภัทร ทิมา
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กชายประกาศิต ไกยสวน
๑๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายธัญเทพ นันธรัตน์ ๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

มณีวรรณ
๒๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สรรพสาร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ มูลมัง

่

๒๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายสหรัฐ ทิมา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กชายอภินันท์ อำมาตย์ศักดิ

์

๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กชายเจษฎา แสนเห็มทอง
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กชายธนพัฒน์ สังสะเกตุ
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงอรัญญา สรรพสาร
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงพุทธชาด พุทธดี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงนันทฉัตร จันทร์พวง
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงสุพิญญา ส่งเสริม
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงธนัญญา จันตรี
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงสไบทิพย์ พันธ์งาม
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงชมภูนุช สีสงคราม
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กหญิงวรสุดา จันทร์เขียว
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กหญิงลัดดา ทิมา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กหญิงณัฏฐิฌา บุญประชม
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กหญิงกุสุมาภรณ์ ทิมา ๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กหญิงอาภัสรา จันทป
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทร์พวง
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงศลิษา ลิอ่อนรัมย์
๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงปุณยาพร ส่งเสริม
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงพีรดา ปนแก้ว
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๗
เด็กหญิงกรรณิกานต์ ผาสุก ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงสุทธิชา ทิมา
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงกรกนก นามพลแสน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงเขมมิกา สอนโยหา
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงปาลิตา จันทร์พวง
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ พืชสิงห์ ๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงลักขณา บุญประชม
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กชายกล้าหาญ กองสา
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๕๑๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หลงเหล็ก
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงจิราพรรณ ไชยสิงห์
๓๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงรินนัดดา จันพวง
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กชายเบญจพล มาดสินชัย
๒๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงปติมน แจ่มแจ้ง ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เสือทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กหญิงสุชาดา เบ้าหนองบัว
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงอลิสรา สายพันธ์
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๓

เด็กชายปรมินทร์ จันทป ๘/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์งาม
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กชายธวัชชัย ทาวัน
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กชายสรวิชญ์ มรรคผล
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายศิริธวัชชัย รูปช้าง
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายกฤษฎา เพิงแจ่ม

่

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กชายกรวิชญ์ ฆ้องสุข
๒๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงวรรณิดา จันทป ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงศรัณย์พร ศินิกุล
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงรวิภา จันทป ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงทักษอร จันทป ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงบัณฑิตา สุขใจ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงนิรชา จันทป
๑๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงพัชรพร ปนธุ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงพิชญาพร ข้องนอก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงนำทิพย์ คิดข่ม ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงภิททิยา ฆ้องสุข ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กชายธีระพงษ์ โสมรักษ์ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กชายภูดินันท์ สายวรณ์
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กชายสิทธิเดช มัศยามาศ
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กชายกฤษณะ สมาวัตร
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กชายดนัยกฤต สุดเต้
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กชายกิตติพงษ์ อนันต์ ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กชายอรัญ อัปกาญจน์
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กชายนิติภูมิ สมลา
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กชายกฤษฎา บำเพ็ญ
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงเกวลิน กณารักษ์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กหญิงธัญชนก จูมนา ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงทอง ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงจิฬาพร มัศยามาศ
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กหญิงอัมรินทร์ อุดมดี
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณโค
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์เทพ
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงพรชนก สีแปลก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงเกษริน ภูครองทอง ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ศาสตร์
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงเกวลิน ประสมพงษ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงธารทิพย์ ทำนุ
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงชญานิศ แสงคำ
๑๙/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

กางกัน

้

๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กชายทักษ์ดนัย สายใจ
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ ไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กชายธีระพงศ์ โสมรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กชายภูดินันท์ สายวรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กชายสิทธิเดช มัศยามาศ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กชายกฤษณะ สมาวัตร
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กชายดนัยกฤต สุดเต้
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงเกวลิน กณารักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงธัญชนก จูมนา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงทอง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงจิฬาพร มัศยามาศ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงอัมรินทร์ อุดมดี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงพิชญาภา สุวรรณโค
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายกิตติพงษ์ อนันต์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กชายอรัญ อัปกาญจน์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กชายนิติภูมิ สมลา
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กชายกฤษฎา บำเพ็ญ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงค์เทพ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงพรชนก สีแปลก
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงเกษริน ภูครองทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศาสตร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงเกวลิน ประสมพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงธารทิพย์ ทำนุ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงชญานิศ แสงคำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

กางกัน

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กชายทักษ์ดนัย สายใจ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สำราญสุข
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

จิตประสงค์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กชายกรวิชญ์ จำนงค์พันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

โทนะบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กชายปฏิพล แก้วกานก
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ กาเผือกงาม
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายโยธิน ภูเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงธันย์ชนก ชำนาญพล
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กหญิงสุกัญญา พันธุ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงอริษา สุวรรณโค
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงปานตะวัน จันทะเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กชายกวิน ทองมาก
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กหญิงทิตาวีร์ ถุระพัฒน์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กหญิงสิริมา วังคีรี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา โพนคำ
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงนันทิยา ไชยภูมิ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ อ่องลออ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงอาภัสรา วณานิชย์
๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงอารยา คงยิง

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กชายณพรัตน์ ศรีบุญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กชายยศกร ศรีบุญ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กชายยุทธกิจ สิงห์คำ
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กชายทัพพ์ถนัตถ์ สินธุเนตร
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๑

นายวัฒนา พิมาน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายศุภกร ชนะพาห์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กชายอิทธิเดช คงยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กชายอภิชาติ วิลามาศ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงมาริษา เรือนพิมพ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กหญิงอรนุช จูมนา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงกัญญาภัค สะดีวงษ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ฉลาดลำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงปุณณภา หาระสาร
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายธีรวุฒิ อินต๊ะวิกุล
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา บุตะเขียว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กชายธานินทร์ พิมพาคำ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กชายชญานนท์ การกล้า
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กชายอนนท์ วันนา
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ มืดพา
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงวรัญญา ประพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงสุภัสสร มะลิซ้อน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กชายภูริทัต โทบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงชริญาภรณ์ สัตยา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายพัสกร ทาลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายพงษ์ภิวัตร วันนา
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงพัชรพร ลีลา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กชายพงษ์พันธ์ ประพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงชญาดา ฤทธิสาร
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วกนก
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กชายจิรายุ แสงลี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงนิติยา มงคลศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๘

นายเกณฑ์ อัปกาญจน์
๑๑/๐๔/๒๕๓๖

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ ดวงศรีจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กชายอิทธิพลชัย สุวรรณโค
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงปณิตา ถุระพัฒน์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงอรอนงค์ โสภิตะชา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กชายศุภณัฐ บรรดาตัง

้

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กชายพงศภัค ญาติปอ
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงพัชรธิดา วิเศษสัตย์
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์ทอง
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงธนาภา กุลบุตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงรัชณี อัปกาญจน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กหญิงจินัฐตา อัปกาญจน์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายชาติชาย ถุระพัฒน์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กหญิงชณัชชา จำปาโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายศรัญู สิงสีทา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กันทะมา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กชายอาทิตย์ ปญญาพูล
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงธิดาวัลย์ วริวงค์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กชายพีรวัฒน์ อ้างดา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กชายพงศกร เจริญวงษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กชายทินธินาถ นารักษ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กชายธนโชติ โกมล
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายธเนศพล แก้วสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายจิตตินัย บุดดี
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายพัชรพล ทองมี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายรชานนท์ สุพรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายภูตะวัน วงษา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายพงศ์ธาริน โสภิตชา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายภานุวัฒน์ คุ้นเคย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กชายพัชรพล เสียงเลิศ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กชายชัยพร แสงเดือน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กชายชโนดม ผิวอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงถิรพร พิมพัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ ถาพร
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงอภิษฎาพร ลาแสน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงอิษฎาพร ลาแสน
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กหญิงจันทราภา คำภู
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กหญิงพิชญาภา บุญเกิด
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กหญิงปนัดดา มังคัง

่ ่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อนันต์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายกิตประภัทร ขันทวิชัย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายนันทกร ล้อมวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กชายกายสิทธิ

์

สายเนตร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กชายธีรภัทร บัวโรย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กชายทศพร บุญรวม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กชายศรายุทธ วรรณวัตร์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กชายสุรวิทย์ ทองประเสริฐ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กชายธีรภัทร ศรีคำ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กชายสุรชัย แก้วเขียว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กชายกษมา แสวงวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กชายศิวกร บูชาพันธ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงพิชชาดา คูณพรหม
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงเสราดารัล จันทวลี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงธารารัตน์ สุขันธ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๒
เด็กหญิงเบญญารัศม์ ศรแสง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงนภาภรณ์ พิมพ์เพ็ง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงจันทกานติ

์

พงษ์เสือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงสุภาวรรณ ฉลูศรี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงภัชราภรณ์ พรมกสิกร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงประภาวิณี กันทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กหญิงปนัดดา กณารักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กชายขวัญชัย ยีเข่ง

่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กชายวิทวัส คีรีธีรกุล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กชายปณณฑัต น้อยคำ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กชายบุณยกร จันทรวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กชายธันวา มุสะกะ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กหญิงพิยาดา มาทฤทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงอธิตยา ศรีธนู
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายจักรินทร์ ศรแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงวิภาดา จูมจะมะ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กชายไทยพาณิชย์ มูลจักร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กชายโชคอภิวัฒน์ สมศรี
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๐

เด็กชายนิธิพนธ์ ขันทองดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๑

เด็กชายธนกร จันทาเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๒

เด็กชายทินกร ทีอุทิศ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๓

เด็กหญิงชญาน์นันท์ อุ่นอ่อน
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงนฤมล อุดมดี
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงอาฑิตยา ชายผา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กหญิงรัศมี ทีอุทิศ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๗
เด็กหญิงนรินทร์ลักษณ์

บางเทศธรรม
๑๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กหญิงนรีรัตน์ เงินราง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กชายชัยวัฒน์ สาวรีย์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๐

นางจิราณี ใจดี
๑๒/๐๗/๒๕๑๖ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๑

นางสาวสุจิตรา มหานาม
๑๙/๐๔/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กชายจักรกฤษ รุ่งเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีชาย
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เคียงวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายบุญตาม เคนท้าว
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กชายพงศกร เพ็งสีดา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายภัทรพล แพงพิพัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายอนุชา สุจริต
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ประโลมนาม
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายเอกรัตน์ ทิวาพัฒน์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงนัฐธิดาพร ประพรม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงธัญชนก สิริวรรณ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กชายธนันชัย หลุมทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กชายศุภโชค แสงทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ เหล็กพิมาย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กชายภูริทัศน์ มัฐผา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงสุธิตา วงค์ใหญ่
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงวรัญญา อาสาเหลา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กชายธนภูมิ สิงสีทา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กชายภูศิลป อินน้อย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงสุกันยา บุญภา
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กชายกิตติชัย มุสะกะ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงกัญญ์วรา ชมพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงนิพาพร สิริวรรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กชายปฐมพร ระวังแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายสมเดช กรวดนอก
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กชายเจษฎา นกอิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายดามร แพงพิพัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กชายปฏิภัทร อัปกาญจน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ สีดาน้อย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงสุพรรษา รุ่งเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กชายอัครเดช หลุมทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงนันทรัตน์ บุญลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงอริสรา ชายผา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กชายวสุทธิพจน์ สุนนท์กุล
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กชายพงศธร เพ็ญจันทร์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายวีรวัฒน์ สายเนตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กหญิงรัฐกาญจน์ เพ็ญจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายรชฎ ศรีมงคุล
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายรัฐพล สิงห์เชือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงเสาวภา กาหาวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงอภิญญา ทำนุ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ พรหมสว่าง
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กชายกฤติชน จันทะนาม
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กชายดนุพล นวลพักตร์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กชายกิตติพงษ์ ยาตรา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กชายจตุพิธ โฉมมา
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สอนสุข
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายภูวนัย สามัคคี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กชายระพีภัทร วงค์พรมมา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กชายศิวะ กันทะมา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กชายสมหวัง ยอดลี
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงจิรัชญา เหลืองสกุล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงนาตยา ภูอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงบุญล้อม กาละพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงเพ็ญศรี บุตรโท
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงมลิวรรณ ประจญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กหญิงศิรินธร จำปาโสม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ทารักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงยุพาวรรณ นนพละ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายวรรณ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กชายธนวัติ บุญเกิด
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พรมกสิกร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายสุทัศ เชียงปา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กชายภาคภูมิ สีหนาจ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กหญิงสุภาสินี กาละพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายจิรายุ สุทธิมล
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กชายนราวิชญ์ นนท์พละ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กชายสิงหา นาถสีทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กชายกฤษฎา อุ่นเมือง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายธีระภัทร โมหา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กชายคำอนันต์ มังคัง

่ ่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กชายตรีเทพ จรลี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

ภาคทอง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กชายภัทรกิจ เหลากลม
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กชายสมรักษ์ บุญฉวี
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กชายสุริยนต์ จัมปาโสม
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงกวินทิพย์ กาละพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงขวัญสิรดา แพงศรี
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงจันดาราพร อรจุล
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๑

นางสาวพัดชา กาละพันธ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ กลินลันทม

่ ่

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงศิรินดา จัมปาโสม
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงสมภาร มันวงค์

่

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงสุธารา บุญลา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงสุนันทา บุญลา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กชายฉัตรชัย บัวโรย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กชายชัยมงคล สายอุตส่าห์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายณัฐวัตร เหลาหล้า
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กชายทินกร พิลา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กชายนพัฒธร หมันดี

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ พันธ์ผูก
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐณิชา หนูนา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงธนัชชา สาธิราช
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงรัตน์ติกาล โฉมมา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงวิณิชยา คำมา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สุริยา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงวิชชุดา คำมา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กหญิงสริตา อุดมพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงจิราพร เจริญวงค์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กชายจุฬานนท์ หลายเหล่า
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงจุฑามณี บุญชุบ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กหญิงกมลชนก แก่นอินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กชายภูบดินทร์ คงยิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญเติม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายมงคล สาละวัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กชายธนัญชัย โจระสา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กชายภัทรพล สุนทร
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงณัฐสุดา สุขใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงวริญญา มิสา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กชายธนากร แฝงเดช
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายนนทนพงษ์ แพนดอน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กชายบุญช่วย ส่องแสง
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กชายศิริศักดิ

์

วงศ์สุทธะ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงกรินลักษณ์ โจระสา
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงจารุนันท์ พันธ์ดี
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงชุติมา ดำบรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กหญิงปยดา การะพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงรัชนี คาวินทร
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี ภู่อ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายชนาธิป กิตติธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กชายกิตติพงษ์ กาละพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงจันทร์ธิวา ศรีมาศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีทา
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กชายณัฐพล ดวงแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๖

เด็กชายธนากร หอมผกา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ เชืออ่อน

้

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงจิราพร มูลแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงจิรารัตน์ มุกดาพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงดอกรัก แกะทอง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กหญิงนันทนา พรมจันทร์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กหญิงปริยกร ชิณวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงสาธิตา นามแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงส้มเปรียว

้

สุภาสร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเกตุรัตนกุล
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กชายธนพล กิจการ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายไชยยา ทานาค
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๘ เด็กหญิงเพ็ญประภาพร
คุณพาที

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงนิภาพร เจริญรอย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายชยณัฐ ธนิไชยกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กชายอุดมเดช จันเพ็ง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กชายเกรียงไกร ยืนนาน
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กชายธนากร โฉมมา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กชายธนโชติ สาริบูรณ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ บุดดี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ สิถิลวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กชายอนวัฒน์ ประพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กชายออมทรัพย์ นามพะธาย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงชนกานต์ ศิลชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงดารารัตน์ แรกเรียง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงทิพากร บุญลา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงวทันยา สมนาค
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปาสา
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงวรกานต์ ขุนพรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กชายณรงค์วิทย์ บำเพ็ญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ จันทวลี
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กชายนันทกร เบ้าคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายพงศ์ศธร กองศรี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายพีรศักดิ

์

รักใคร่
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ เอกมาตย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กชายวรวิทต์ ฉิมพลี
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ พันธ์โบ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงธัญชนก บำเพ็ญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงฤดีชนก สมใจ
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงวริศราภรณ์ ดวงจำปา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงปยะธิดา เกษางาม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กหญิงเวธกา เย็นใจมา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กชายธนพร ประสานสี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กชายเตวิด ฉิมพลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายทรงพล อุดมพันธ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กชายอภิชัย อุ่นเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กชายวรโชติ บำเพ็ญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พูลพล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงจิราวิไล ไชยมูล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๕
เด็กหญิงประกายดาว ฉิมพลี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กหญิงภาวิตา จันทวลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กหญิงจันทราภรณ์ เกษางาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงภูษณิศา ทองใบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กหญิงปานชนก ไชยวิเศษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงอมรฤทัย แจ่มใส
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงเมธินี การถาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงกุลปรียา เต็บโฮ้ง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุริยา
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๔

เด็กชายนันทวัช สงสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กชายทวงศ์ศิน สุริยา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กชายชัชพงศ์ สอนไชย
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายชัยณรงค์ แสงทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายเจษฎา กุมารสิทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กชายสุทัศน์ ฉิมพลี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กชายปญญา ผาอัตรัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กชายรัชฐพล สาระพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงปฐมพร บุญโท

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๓

นางกุลธนันท์ สุดหล้า
๒๑/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กชายปยพนธ์ แสงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กชายณัฐพร รักใคร่
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กชายศิวา โพธิพา

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงฐิติมา เบ้าคำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงรุ่งนภา สุขันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงธนัชชา คำชมภู
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงรัตภรณ์ ดวงบุปผา
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ฉิมพลี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงพรรณิภา คำหา
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กหญิงธัญพร สืบสุข
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงบุษบา หลักตา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กชายกฤตเมธ บุญเหลือ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายปถมพร สิมมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ พานอ่อน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กชายธีระภัทร ทินโนรส
๐๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ดวงมณีย์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงอัยลดา ยาตรา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กชายนิรันดร์ เติมบุญ
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายนพัฒน์ สมมาตย์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายปริเชษฐ์ ไชยมูล
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กชายสกุลวัฒน์ พันตัน
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายเสกสรรค์ กาลวัน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กชายอภิรักษ์ สุขสนาน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายอานนท์ ใจคำวัง
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ซ้อนเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงชลธิชา ดอกบัวเผือน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงนันทิดา กระทุมหอม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงวัชรี ชารีรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงสุพรรณี บุญฉวี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงปญชนิตา ดอนสุวอ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กหญิงณัฐนิกา พะวงจิตร์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กหญิงเนตรนภัตร พะวงจิตร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายกวินท์ ไกรขันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กชายกิตติพิพัฒน์

์

รัตโน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กชายเจษฎา บุญเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กชายชิตชณุ หงษ์สา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กชายทัศนพงษ์ กลางประพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กชายเมธวุฒิ แก้วเนตร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กชายอนุเทพ จันทร์พิมพ์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทะเสน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงธันยกานต์ เหลากลม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กหญิงวรรณวิสา จันทวลี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงวิมลตรา แจ่มใส
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กหญิงอพัชรา เย็นใจ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงอริยา ดวงบุตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กชายธีรภัทร แสงแเดง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงอรัญญา ดวงบุตร
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายกิติพัศ สายสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายกฤษณพงษ์ ยำยวน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายจิรวัฒน์ ดวงบุษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กชายปพนสรรค์ สีสะอาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายศิริวัฒน์ โพธิตาด

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กชายอดิศร หลวงประโคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กชายพัลวัตร พัลวัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายนารัตน์ สีทองทุม
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายกิตติพงศ์ ยืนยงค์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายสิทธิพร เจียมเคน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายสุทธิชัย อยู่คง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายธีรพงค์ จารุกขมูล
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กหญิงอารยา โกนจา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กหญิงรัชฎาพร ลูกแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๕
เด็กหญิงประกายเพชร

วันนา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชืนบุญ

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กชายสุนทร ชมาฤกษ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๘

เด็กชายศุภณัฐ เกิดนุสนธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงณิชกานต์ โสมชิน
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ เดชดี
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายสิทธิพร เนืออ่อน

้

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงณัทธิตา พละไกร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายศรชัย พาคำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กหญิงกนกวรรณ กลำจีน
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา คุณารูป
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงนราภรณ์ ตังแสน

้

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงพันพัสสา สมน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงสุพรรณษา ปนตา
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงอรนรินทร์ เสตะพระ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กชายภูริภัทร พาเชือ

้

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงกัลยา ปรากฎ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กหญิงอริสรา วัฒยุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โพธิคำ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายเจษฎา พิชัยช่วง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายชยานันท์ เสตะพระ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายทินวัฒน์ อุดมศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กชายรัฐเขตต์ หงษา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงญดา พาเชือ

้

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงทิพย์พธู ชายแก้ว
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กหญิงปยธิดา บุญภา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กหญิงรัชนีกร กันยุตะ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงศุภวนันท์ พิมปดชา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงภควดี บุบผาวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงสุภาพร กะการดี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายวีรพล รากแก่น
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมโสภา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กชายธีรพล หวลคนึง
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงฉัตรติญา ชูกลิน

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายเมคา อาจวิชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงธารธิดา เทียงวงษ์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

พิมพ์หาญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กชายพงศกร บุราณสี
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กชายศุภกร สุพรรณ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กหญิงสุทธิดา กุลพร
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กชายปรมิตร หมวดแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายชานน ปดไตร
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายยุทธนา กาสา
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายฐิติกร อาสาคำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายตนุภพ หลายพา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายวัลลพ ทองนวล
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงมะลินีย์ บุญศรี
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กชายนนทวัฒน์ รุทธการ
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กหญิงนิจชยา สาวะรีย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงวรรณรัตน์ คำประวัติ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายธีรภัทร์ ช่วยคูณ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กชายธีรภัทร พันเดช
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กชายชินกร พิมพ์ทอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายณัฐนันท์ โต่งจันทร์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กชายทิวากร พิมพ์ทอง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายสิริมงคล ภาคะ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงอริศรา กาบกว้าง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กหญิงรัฐธิดา สังฆวัตร
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กหญิงกรรณทิมา แซ่อัง

๊

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายวราพล ไขแสง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กชายชาญณรงค์ ทวีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กชายอดิเทพ พนาสนธ์
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กชายทองปูน วงค์ทอง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กชายตรีวิทย์ มังคัง

่ ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายนัฐวุฒิ พร้อมเพียง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กหญิงปาลิตา วงษาพรหม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กหญิงนัยน์ปภร กิเลน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายณัทฐวัฒน์ ลุนพงษ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงศิริต้า บรรดาตัง

้

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายธนดล วิชาพูล
๐๑/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ปาสา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ จินตะพัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กชายชินกฤต พรหมพินิจ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กหญิงธัญรักษ์ ทองใบ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา เข็มเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงอัจฉรา สุพิทิพย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กหญิงขนิษฐา บำเพ็ญ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กชายกิเต โพธิผล
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กชายวันชัย แว่นแคว้น
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กชายกฤษดา สีวะสา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายณัฐพล พรมธรรม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กชายสิทธิพล เหลาผา
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กหญิงพลอย เวฬุวนารักษ์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ หาญแจต ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กหญิงอารีญา ศรีบุญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงวรรณาพร ปอมสาหร่าย
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล สีจันแดง
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงลิลาวัลย์ แก่นสาร ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายวันมงคล ยุตวัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔

นางสาวหนึงฤทัย

่

จันทร์แรม
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕

นางสาวสุภาภรณ์ จันทะสาร ๑/๓/๒๕๔๓ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖

นางสาวสุธิดา แพงจักร ๖/๗/๒๕๔๒ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗

นางสาวพรมรินทร์ ยุตวัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘

นางสาวปนคำ สุขเสริม
๑๙/๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ยีโถ

่

๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กชายพงษ์พันธ์ สีสะอาด ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายประสิทธิ

์

จันทะนันต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒

นางสาวกาญจนรักษ์ หาเคน ๔/๗/๒๕๒๕ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงนุตประวีณ์ แสนเสนา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงสุวรรณี บุตรดีวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงชุดา ปองพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กหญิงนริศราภรณ์ โคตรสมบัติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน โคตรสมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงชนิสรา รุ่งเรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๙

นางสาวนฐพร ชูญาติ
๒๒/๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๐

นางสาวมยุรี โคตรสมบัติ
๑/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๑

นางสาววโรชญา สีจันแดง
๑๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทุราช
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๓
เด็กหญิงทิพย์ญารัตน์ เหมแดง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กหญิงนพสรณ์ ยาตรา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กชายจิตณิกรพล เจริญท้าว
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายศักดา ยุตวัน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กชายพัชรดนัย ขุนทรัพย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กชายธนภัทร บุญจันทร์สุนี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กหญิงดวงใจ ภูคะฮาด
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงวิชญาพร หอมนวล
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายฉัตรมงคล ประเสริฐ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กหญิงกันตา คำอู
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงภัทรียา สาโสม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงพิณนะภา ลัดดา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กชายหัสดิน ปาลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงวรรณฉัตร ถาวร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๗

เด็กชายสิระพัฒน์ ปญญาวุฒิ
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงนาราวดี ดวงดาว
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฏฐิญา โสภา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายปวิช ประสมพลอย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงพรผกา ฉวีทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุตรวงศ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงวีรภัสร ดวงบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กหญิงศรัณย์พร สีสะอาด
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กชายธีรวัฒ ไขเเสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงณิฒิฎา ใจยาว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงอรฤดี พืนทอง

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉวีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กชายปาฎิหาร อ่อนตาม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงธารารัตน์ มาทฤทธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ดาบุดดี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายนพชัย ลำสัน
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงนิรันยา สืบอ้วน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงพัชรวี เอียมสอาด

่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายอานัสนัน ทางชอบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายกฤตวิทย์ วงศ์คำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กชายกิตติพงษ์ จันทะสาร
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา วงเวียน
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงวนิดา แสนแดง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพนมดี

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงชฎาพร นาทันริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กหญิงจิดาภา จันทราภรณ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒

นางสาวภัทราวดี เครือสีดา

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓

นางวิภาดา สีหาบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายกิตติชัย ดวงพุฒ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายจักรกฤษ์ พรมสอน
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กชายณัชพล คำพรม
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาษี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กชายชาญวิทย์ ดวงบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กชายศุภกร บุญเติม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กชายเอกราช แก้วเนตร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กชายธรรมรัตน์ สายรัตน์
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒

เด็กชายณัฐพล คล่องแคล่ว
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงกัณญากรณ์ โชติพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงขวัญตา วรพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงเพียงเดือน พิมกันต์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงพริมา จารแก่น
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงยุพาพิน หอมผกา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ มณีสุทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กาญจนะชาติ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐

เด็กชายธนกฤต สมตัว
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายเกรียงไกร มงคลเลิศ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒

เด็กชายกฤษณะ คนเทียง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓

เด็กชายธรรมรัตน์ ขันธ์สิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔

เด็กชายนันทะกอน บุญเติม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงนิภาพร ทิณะเสวก
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖

เด็กหญิงนรีรักษ์ ดวงบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงลับ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘

เด็กชายพงศกร พิมพ์บุตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙

เด็กชายวัชรกร บัวกอ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐

เด็กชายสุรพัศ มังคละพลัง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงพรรณพษา วิชาพูล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงชณัญธิดา จันทร์แจ้ง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓

เด็กหญิงวิลัยพร จันทพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดำบรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕

เด็กชายชลแสน แก่นสา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖

เด็กชายดนัย ทองลิมสุด

้

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗

เด็กชายวัชรินธร ทองแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘

เด็กหญิงไพลิน ทานาฤทัย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงกนกอร เพชราเวช
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงจริยาวดี สีสุวะ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑

เด็กชายธีรกุล ขานสันเทียะ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปาสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงปสุกานต์ พรหมกสิกร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงนันทิศา ทนไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕

เด็กหญิงณัฐชญา บุญประจำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖

เด็กหญิงจันทร์หอม ทองผา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗

เด็กหญิงนันติยา เจริญท้าว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘

เด็กหญิงสิริยากร เท่าบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙

เด็กชายธนาธิป อเนกา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐

เด็กชายสราวุธ บุตรจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑

เด็กชายวรากร พันธ์แสน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒

เด็กหญิงอลิศรา พึงนา

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงกนกรดา คณากันต์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔

นางสาวดลหทัย จำปาโท
๐๕/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕

นายรัตกุล กุลวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖

นางสาวรัตติกาล โชติพันธ์
๑๐/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗

นางสาวเครือวัลย์ หอมหวล
๐๙/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๘

เด็กชายณัฐชนน อุ่นชัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๙

เด็กชายปฏิพล ยุตะวัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๐

เด็กชายมงคล สีวงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๑

เด็กชายธนวัฒน์ วารีพัฒน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๒

เด็กชายนที โพธิทา

์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๓

เด็กหญิงสไบทิพย์ ทางชอบ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๔

เด็กหญิงรัตกาล คำพรม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงพรนิภา เจริญท้าว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงอริศรา ประสมศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา น้อยดี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๘

เด็กหญิงแพนคำ ทองลิมสุด

่

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สุยะลา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๐

เด็กหญิงบุษกร คำสิบ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๑

เด็กชายณัฐพล ถาวร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๒

เด็กหญิงอรัญญา คำมะณี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๓

เด็กชายสรายุทธ สนุกพันธ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ เสาร์ร่ม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๕

เด็กชายนรินทร์ จันทะสาร
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สีพิมพ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๗

เด็กชายวายุ แสนสุข
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บันทอน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๔๙

เด็กหญิงปยะพร นาโม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๐

เด็กชายภาพตะวัน ท่าหาญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๑

เด็กหญิงพอเพียง สีขุนเรือง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๒

เด็กชายทรงเดช โสภารักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๓

เด็กชายพิชชากร อาทร
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน กายแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงกุลณัฐ ชาสุรีย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๖

เด็กหญิงกาญจนา บรรจงศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๗

เด็กชายชิษณุ จันทะสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๘

เด็กชายบัญชา บรรจงศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๕๙

เด็กชายภูวนัย ศิริผลา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๐

เด็กชายชาตวิทย์ บัวผัน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๑

เด็กชายสโมสร สวัสดิวร

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงปาลิตา หอมผกา
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กหญิงภัทรานันท์ สมงาม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กหญิงวิจิตรา ชูไทย
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กชายเนติธร แสนเจริญสุข
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กชายธนันชัย พรมจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายศิริมงคล มณีภาค
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กชายธนธิเบส สุโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ โภชนจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงสุจิตรา อุ่นแทน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กชายชัยวัฒน์ กองโสภา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ษรจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กชายจิรเดช บุญชิด
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กชายจารุกิตติ

์

เตมียะ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ชิยางคะบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายนวพล คำกัณหา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายปยะพงษ์ มงคลเขต
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กชายศิริพงศ์ อิทธิสมพล

์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ พรมลี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายนพรัตน์ เพียรไธสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงฐิติพร เครือมัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงสิดาพร ศรีวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงสุธิษา จูมไชย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงพัณณิตา สาปดสี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คณาศูนย์
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงลิซาช่า โทนผุย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

จันทะนาม
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กชายอิทธิพล แสงสุกวาว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายณัฐกร นันทวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงมลิวรรณ จันทอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กชายวัชรากร ศรีรารมย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ขันตรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กชายทิวากร ถนอมผล
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายวุฒินันท์ โพธิคำภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงชญานิศ พิเคราะห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายภูตะวัน ภูคำมี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายธเนศ นันตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กชายจิรายุ จันทร์แจ้ง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กชายนวพล คำมูล
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กชายชนมภูมิ วงศ์ปดสา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กชายปฐวี แก้วมีศรี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายทวีชัย ชาสุด
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กชายนครินทร์ พิมทา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงวิภาดา มันเหลือง

่

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงจุฑามณี เสียงดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน สุทธิโสม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงอภิสรา แย้มกลิน

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงทิฆัมธ์พร หิมะคุณ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงฟารุ่ง คำกุณา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงชมพู่ เคนมี
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงอรพรรณ เวฬุวนารักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เจริญศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กชายจิรเดช วงแสนสุข
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ อุดมสิน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายไตรภพ โยวะ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายชัยทิวัตถ์ ไชยจักร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงนิลุบล อภินันทศรี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงปวีณา พิมพไกร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงณัฐธิชา น่าชม
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงจิดาภา ดิกสันเท๊ยะ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงกัญญาณี วังคีรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กชายพรรษา วงศ์คำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงพรปวีณ์ สิมกันยา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงศศิธร ทองถม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กชายภัทรภณ พรหมมาศ
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงเพชรกะรัต สุภาษร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทานุมา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๐

เด็กหญิงรัตนาวลี พินิจ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๑
เด็กหญิงประไพวรรณ

แว่นแคว้น
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๒

เด็กหญิงรัตนธิดา จันทรกาญจน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงนันทวัน หลวงพะหัด
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงสายนำ สีพิมพ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๕

เด็กชายชานน วงค์พิพันธ์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๖

เด็กหญิงอาทิยา พักตร์กระจาง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๗

เด็กชายวรากร สังสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ วิเชียรพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๓๙

เด็กชายปาราเมธ เหล่าบุตรสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ หนูเผือก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กชายฉัตรพล อภินันทศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๒

นายธนวัฒน์ ศรีบัว
๑๓/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กชายกิตตินันท์ สายเคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กชายโชคนิรันดร์ จุฬารมย์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายฐิตวัฒน์ งามเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กชายณภทร ศรีสุรักษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายนพดล หนูเผือก
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายปฏิพน นาดูน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๔๙

เด็กชายพงศภัค วิชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๐

เด็กชายพลพล ขาวสะอาด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๑

เด็กชายภัทรภณ โมลี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายภูริต โมฬชาติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กชายฤทธิศักดิ

์

หารเสนา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายยุพราช ดิศโพธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายรพิภัทร มณีสาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กชายอนันตชัย คำตาล
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กชายอนุชิต เกลาโพธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กชายณัฐเศรษฐ ใจสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงจิระภิญญา แสวงเทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงฉัตธิยา มามุกดา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงชลณิชา ประคองสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ บุญศักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงฐิติวรดา อร่ามเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ วงศ์ศรีแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงนวพร กุลสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กหญิงปุณณิศา เหล่าบุตรสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กหญิงปารณีย์ ประทุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงภัทร เจริญรัตน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงวณิชชาวดี เวทางคบวร
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงศศินา แก้วมีศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ลิม

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กหญิงอชิรญา สกัดช่อง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กชายธนกร มาหลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กชายอภินันท์ คำซาว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กชายประวิทย์ ศาลาน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กชายธันวา นาสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กชายวิศณุ ชาญสมร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงอินธุอร สายเล็น
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๗๙
เด็กหญิงณัฐขจารินทร์

คำเหลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงชุติมา อาทิตย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กหญิงณัฐริกา อิมใจ

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กหญิงจินตนา ไชยสอน
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กหญิงสิรินทรา ธรรมธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงปยะธิดา ดวงชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงจันจิรา โพธิสาร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงศุภัชญา คงศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กชายคงสิทธิ

์

บุตรดาเลิศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กหญิงฝนทิพย์ เกตุพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายปรัตถกร แก้ววิเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กชายปฏิวัตร ประทุม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กชายนันทวุฒิ ไตรยสุทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงสิริมา วงศ์หา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงอาทิติยา เสียงเพราะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กชายภูริษ สิมาฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายเขมวิชญ์ สารพิชญ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายนิถนาธาร ฑีฆายุพรรค
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ อุดมลาภ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กหญิงอัจฉริยาพร กุลบุตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กหญิงฟาใส ศรีทัศน์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กหญิงสุพิชฌา อุดมลาภ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กชายธัญวุฒิ ก้อนจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กชายสมศักดิ

์

ทองมาก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กชายราชัน พวงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กชายธีรภัทร สิงห์สุด
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กชายถิรวัฒน์ โพไทร
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายวรเมธ เอียมทรัพย์

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กชายภคพล เหล่าออง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กชายปารมี กุลเซ็นต์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทนทาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงอชิรภา อัศจรรย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงธิดาลักษณ์ คนสูง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงเบญจมาศ เจริญวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงอรนุช วงศาสตร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงทักษพร ผ่องบุรุษ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงวราพร แสนเจริญสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงปทิตตา ชาภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงปนัฐดา นีระพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงกนกพร อมรสินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงสวิตตา ธนะจินดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงธัญทิพย์ คงยิง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กชายปุณณสิน แสงชัย
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงณัฐกมล บุตรสมศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ดวงกองเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ตุ่นมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงกมลพรรณ เหล่าหา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กหญิงปยะดา สายตรง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงมะลิสา เคนมี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงฮาร์นี โมริกัน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กหญิงนงนพัชร์ ถึงนามลี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กหญิงลลิตาภรณ์ ทีฆายุพรรค
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ไต่ไม้งาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายฐาปกรณ์ ส่งศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงสิริโฉม เคนมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงนฤมล นนทะสิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงชลธิชา แว่นแก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงศศิมา หารสาร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงณัฐชชา ใช้ชาญวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงกัลยากร กาสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองนาค
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กชายสิรวิชญ์ วิเชียรวรรณกูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กชายสุทธิญาณ สุโพธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๒

นายดำรงเกียรติ วันทา
๒๒/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กชายเทพอานนท์ ผลดี
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กชายพงศภัค เนาวดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กชายพีระพัฒน์ จิกราช
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กชายเจษฎาพล วิลัยวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กชายพิพัฒพงษ์ คชสาร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กชายเอกพล สีหล้า
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเมือง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กชายนัฐพงศ์ ทองทับ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงรัตนสุดา พันพิลา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงศศิตา พรมยาน
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงอรัญญา พาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงภาวิตรี หาลาภ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กหญิงพนัสพร ใยใหม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงณัชชา ช้างสาร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทะนันไชย
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงนิภา วารีพัฒน์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กชายอมรเทพ ประทุม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กชายจิรภัทร วันนา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงพิริยา ทับทิมดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายชิณวัตร โคตรวันทา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายกฤษฎา วงศ์ภา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ คนยัง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายภรณรินทร์ สงวนจีน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กชายภัทรดนัย แสงสุกวาว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กชายอภิชิต นาโควงค์
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กชายปยะพงษ์ จันทะนาม
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กชายภาคศกรณ์ ชาภิพักตร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กชายกฤตพจน์ พลายวงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงรัตนพร อาษาเหลา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงเพียงพอ จุดาบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุหงา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงวรรณนิภา นันทวงศ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงฉวีวรรณ จันทรสด
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงสุทธาสินี บุตรสมศรี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงอังคณา สีสุข
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงธัญทิพย์ กุศลครอง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงวรางคณา สีพิมพ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงวิไลพร พิมพ์ษร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

อุ่นทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กหญิงปาน พิมพ์ษร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๓

นางจันทร์ส่อง สายทิพย์
๐๓/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๔

นายปยะณัฐ สวัสดี
๓๐/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๕

นางสาวผุสดี ก้อนโคตร
๑๗/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๖

นางสุมาลี สีพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๗

นายอภินันท์ หมังสิงห์

่

๐๘/๐๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายชีวานนท์ เคนมี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กชายวันชัย คนยัง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงนิภาพร สุทธิพงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กชายธรรมชาติ ก้อนแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายนิรุต วงศาสตร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขสง่า
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กชายถาวร ทองแก้ว
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กชายธนวินท์ อินใจย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กชายธีรภัทร์ นันทะวงค์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กชายธีรภัทร วราสินธ์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กหญิงจริยา ประทุมชาติ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กหญิงชมพูนุช คำแสนแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงผ่องนภา บุตรพลอย
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงศศิวิมล หมืนคำ

่

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงศิริวรรณภา ศรีบู
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงเอมมิกา พรมลี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กชายกิตติพิชญ์ สิงยะเมือง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงพนิดา สารุ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กชายศศิลา ช่วยเงิน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กชายนันทวุฒิ งามเจริญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายธาวิน เคนสุวรรณ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายโยธิน พูลสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กชายปฐวี อ่อนสีดา
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายสยาม ภาแสน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ วัฒนสิงห์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงธิติพร จันทร์ธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ จวงตะคุ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สมสูง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงชาลินี สมสูง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กหญิงหวันยิหวา อ่อนสีดา
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กหญิงรัตนะวดี แก้วมณีวงค์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายชัยธวัช ฝากาทอง
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายศุภโชติ ศรีชารี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กหญิงศศินา ดำงาม
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายปญญา กุลวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กหญิงรัชนก วงศ์กลม
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๔

เด็กชายศรันย์ เย็นใจ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กชายจิตติเทพ จิตตรีเทียง

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กชายภาคินัย บำเพ็ญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงณัฐวดี ผาหยาด
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงศุภัชญา ปญญาใส
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กหญิงสุพัตรา ทานาฤทัย
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กชายชุมพร โจระสา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ โจระสา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๒

เด็กหญิงจันทมณี บุญมาปด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กหญิงสุพัฒชา ฤาชา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กหญิงพิชามญชุ์ แจ่มจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายจิตรภณ เหล่ามัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายอมรเทพ มังคละพลัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

เคนทวาย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กชายศราวุฒิ พรมสำลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายดนัย เหล่าออง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายอภิศักดิ

์

รักษาโฉม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงอภิญญา ชาตรี
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เชือจำพร

้

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันสิงห์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กชายนิธิพัฒน์ สวนไธสง
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กชายพรชัย ชิณกะธรรม
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มงคลเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงชนัดดา ไชยผา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงพรรณพัชร เหล่าโก้ก
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงวิลาสิณี เต็งทอง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงศาสนัฐฎา ท่าหาญ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กชายกันตศักดิ

์

คำแดงสด
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กชายธรรมรัฐ แก้วชิณ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กชายพัดเพชร ขันสิงห์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กชายมานะชัย ประทุมชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กชายวิบูลย์รักษ์ มีคำสัตย์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กหญิงกมลวรรณ ชูเขียว
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กหญิงวิไลพร ขันสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กหญิงอรนุช บรรพตาที
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กชายจิรทีปต์ หมายถินกลาง

่

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงปฏิญญา เพียรแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงปราริชาติ อ่อนเนตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงปทมาวรรณ จันทาทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กชายสิริกร อ้วนอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กชายพฤทธิ

์

พวงคต
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กชายธวัชชัย ช้างสาร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายมนตรี โมะศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายสิทธิเดช สาธรรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๘

นางบัวพันธ์ คนสัน
๒๖/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๖๙

นางสาวบุญจิรา สันตพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๐

นางอุไรวรรณ สีมาฤทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๑

นางเฉลิมศิลป พิรักษา
๓๐/๐๑/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กชายกมนทรรศน์ บุญสังข์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กชายอภิชาติ ทีฆะ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กหญิงกนิษฐา พรมดี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญคุณ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงธิติมา วงษา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงภัทราวดี แสนสำราญ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ บุญเสริม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญเสริม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กชายนพพร ยำยวน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงพรไพลิน บุญเสริม
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงณัฐนรี เหลาสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ หลุมทอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงอาภัสรา โอสดสี
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ มีชัยเกษตรสิน
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจคิด
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ อรุณศรี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงช่อผกา แดงโสภา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กชายปรมินทร์ กล้าหาญ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กชายธนภัทร พันธ์โบ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กชายชยพล อ่อนเนตร
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงนัฐณิชา แก่นสาร
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงลิศา ยอดผา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงธนิชา ชมจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายธีระโชค อินติยะ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กหญิงปยนัน นนทบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงรุจิราภรณ์ ยงยืน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายเมธา แก้วขาว
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กชายธนกฤต บุญประสิทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กหญิงออมทรัพย์ จันโท
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กชายณัฐภาส ปอมพิทักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชือจำพร

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กชายศราวุธ ฤทธิพิทักษ์พงค์

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กชายวีรวัฒน์ ศิริเลิศ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กชายพันธวัฒน์ ชาวหงษา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กชายอภิชาติ สุพรรณนนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงสุพรรณิกา แดงโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายวัชราวุธ วัชราภรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายอนุพงค์ ดวงพุฒ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายจักรพันธ์ ต่อมคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กชายสมเกียรติ พงษ์แก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กชายอดิศร ชาญชำนิ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กชายจักรพงษ์ เมืองศักดา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กชายพีระพล วิระมาตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กชายศราวุฒิ หมืนอาจ

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กชายธวัชชัย กองพร
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กชายศุภชัย เพชรพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงลลิตา บุญสังข์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กชายเฉลิมชัย พรมณี
๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงกนิษฐา พัวแดง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงมินตรา วงษ์เสรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายวีรภัทร พวงมาลา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงกัลยา ท้องด้วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงระอองดาว สีชืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงลัดดา ชูไทย
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงวายุรี จันทชารี
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กหญิงอภิญญา ศิริทิพย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงดวงฤดี ปองสุขา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงเกศสิริ เจริญวงศ์
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กชายพิทยา ศรีพรมมา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กชายอนุศร รูปโฉม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายทศพล กรอบรัมย์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายกีรติกร ชูรัตน์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กหญิงอ้อมขวัญ รุ่งเรือง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๖
เด็กชายเกียรติประวุฒิ

พรหมวรรณ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กหญิงปนัดดา สีจันแดง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กหญิงชลธิชา สุขอ้วน
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงกมลชนก บุญเรือน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กชายอนิรุทธิ

์

กาสา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กชายวัชระ บุญเกล้า
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงจิตรา ปองภัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีแว่น
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงบุญญิตา ผงจันทร์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กหญิงลลิวรรณ อินทวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงณัฐธิชา เคนออง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กชายธีรเดช ธรรมเทียง

่

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กชายนิวิตร สุขจิตร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงชริดา คุณะภาที
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กชายยุทธการ ดีงาม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงณัฐวดี ปานตะละสี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายภูวิช สุขกรมใส
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กหญิงอินทร์ธุอร คุณภาที
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กชายวุฒิพงศ์ ดีบุบผา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กชายเด่นชัย คำดี
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วชิณ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงเกตมะณี มากเจริญ
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายธนวัตร สาริพันธ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายไกรษร มุสิกา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงอรพรรณ ขันทอง
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายธีระเดช สุภาษร
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงฉัตรชนก คำกันหา
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงอุไรพร บรรพตาทิ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายปุณณวิช หัสแดง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงพาขวัญ แจ้งสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กชายธิณณากรณ์ ไชยพันโท
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงอินทิรา สุพรรณสาย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กชายธีรวัฒน์ พรมมาศ
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงนิตยา สายพิมพ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงพัชฌา คำโสมศรี
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กชายธงชัย คำตา
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายอนุพงษ์ อาจมนตรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงปรัชญา วงศ์จำปา
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กหญิงพิมพิกา พิมพ์พันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงพรณิภา สุขรักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กชายสิทธิชัย

์

เปยกชัยภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงวันวิษา ทานาฤทัย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงจิราวรรณ มโนรักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กชายวัฒนาโชค บุญลิเดช
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงละอองดาว ลางเงิน
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กหญิงพิมพิลา คำโกน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ พิมพ์การ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายณพเดช หงษ์สาหัส
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายนิเวศน์ แสวงดี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงอริศรา ทุ่มโมง
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายสิริภพ สาระทิศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ แก่นมัน

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงโสภาวดี สีหานาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กชายศุทธสิน ภักดีรัตน์
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงปพิชญา แสนเจ็ก
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กชายอาทิตย์ ปุติรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กหญิงประลิตา ชืนจิตร

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงฑีรติกาญน์ จันทร์แจ้ง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงอารยา ชาพิภักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทบุตร
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงขวัญจิรา นวลดัว

้

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงมนัญชยา สืบสุข
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กชายวรวุฒิ ทองคำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กชายธวัชชัย ตันกี

้ ่

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กหญิงเกวลี สืบสิมมา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงพิณญาดา เครือสีดา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กชายพงศกร เมฆวิมล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

ชิณกะธรรม
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายโชติวัฒน์ แซ่ยาง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายภูธน ศรศรี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงเฟองฟา ปานกลาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กชายนวพล เดชวงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายภัทรดนัย คะเนนิล
๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงปุณยวีร์ โรจนหิรัญพงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงแสงดาว บรรทอน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายจักรกฤษ พึงพรม

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กหญิงอารยา ผงจันทร์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา มีเพ็ง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงอินทิวา คนลำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงพัชรี แดงโสภา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ หลายภา
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงกันยารัตน์ ประสมพลอย
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงปนัดดา คุณภาที
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กชายวงศ์กรณ์ พิมพรมมา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กชายกิรติ วงษ์แก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กชายอนุพล ปราบภัย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายนิธัศ แหยมแสง
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายธนนท์ สดใส
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงเบญจิรา ไชยพันโท
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กชายอนุกูล เสนาใหญ่
๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงศิริวรรณ คำเหลา
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ไชยกุมาร

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กหญิงศิริญากรณ์ สร้อยไข
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงสุชาดา พึงพุทธ

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงอัยรัตน์ดา ลักขนัด
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงจิระพร คำใบ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กชายวัชรพล ผาหยาด
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กชายฐิติวุฒิ ยงยืน
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กชายเพชร ชอนพา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงนันธิดา จันทชารี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กชายณัฐพจน์ ทองคำผุย
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กชายธีรเดช ท่าหาญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กชายภูวนัน สงค์สุข
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กชายกฤษณกรณ์ นีรพัฒน์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กชายณัฐชนน พันธ์ปลาโด
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กชายพงศกร ใหม่จันทร์ดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กชายอนุชิต จันสุตะ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ ทิพพูสังข์
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายวิชญะ มีคำ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กหญิงปนัดดา ถีระโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กหญิงวรรณิดา คำสีเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร ลัญฉกวิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงชุลิตา เหง้าสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายสมพงษ์ จันทารุณ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กชายวิทยา โชติพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กชายปณิธาน ศรีทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กชายลัทธพล รอดพะดี
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กหญิงสวรส สีสุดทา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กชายชัชวาล บุหงา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๕ เด็กหญิงประกายวรรณ
ยุตรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กชายธีระภัทร พรมจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กชายเอกฉัน เดชะคำภู
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กชายชัญเทพ รัตนพิทักษ์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงกัลนภา ทองอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายภูตินันท์ ธรรมวงค์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงบรรธิตา ไกรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กชายภูริพัฒน์ แสงกำ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กชายเสรีพิสุทธิ

์

ันันทะบุตร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๔ เด็กหญิงประภาวรินทร์
หนองหาร

๑๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กชายกนก อินโต
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กชายสุพจน์ สุดหล้า
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายเพชรรินทร์ พันธ์ดี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กชายธีรภัทร บุญสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายเจษสฤทธิ

์

จูมสำราญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายธาดา เหล่าวัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงลลิตา บุญสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กชายจิระพัฒน์ ศรีบุตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กชายปรีดา รัตนพิทักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กชายเฉลิมชัย พรมณี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงเกสรี สาธิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กชายเฉลิมพล ขันสิงห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงพลอยชมพู หีบแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงกนิษฐา พัวแดง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กชายวันชนะ ชนฟอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กชายศราวุธ สุขพัฒน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๑

นางสาวพัชรินทร์ สายงาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กชายยงยุทธศักดิ

์

งามศรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ทองลิมสุด

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงรัตนาพร ประชุมเหล็ก
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กชายศักดิดา

์

ทาดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กชายจักรี ภาระเวช
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กชายภูตะวัน โขงวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงปริยากรณ์ ปรีเนตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงสุดาพร วงละคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๐

เด็กชายบัณฑิต สิงห์มุ้ย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงวรรณิดา สุขรักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายคมสัน สูงสง่า
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กชายกวี กระสอบคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กชายขวัญชัย สาเเดง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ สิมมารับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงแปม สายสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กชายธนากร ศรีชาคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ดวงเพชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กชายสุพี วงค์ฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กชายพีรวัส มะริมาตย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กชายอันดา ภูมิสถิตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กชายวิรุฬห์ อินธิมาศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โสนาพูน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กชายรัฐวุฒิ ไชยพันโท
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กชายธรากรณ์ เจริญท้าว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กชายวีรวัฒน์ นิลผาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงวีระวรรณ สุดไชย
๑๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กชายวิโรจน์ ทองโสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กชายวทัญู สมนาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา เฉวียงวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายอนุชิต เคนคำเนาว์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายกิตติภัฎ กัสปะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ ชูแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๕
เด็กชายเจษณรงณ์พร

คัดทะมาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๖

เด็กชายอภินันท์ สังวาลย์วงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๗

นายพลกฤต เพ็ญจันทร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๘

นายวีรพันธ์ ปตถา
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงนาฏมลฑา ปนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงเพชรมณี การลออ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงพิสมัย สายทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงเกศรินทร์ ปาแหละ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๓

นางสาวกาญจนา นันทะรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๔

นางสาวแสงอรุณ พิลาพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กชายจีระยุทธ คุณาพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๖

นางสาววลินดา ไชยโอชะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงเกษร จันทสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๘

เด็กหญิงแก้วกัลยา พิมพ์ษร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กชายจตุพงศ์ สุดหล้า
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กชายยศพล ฮ่มซ้าย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๑

นางสาวสมฤทัย กลมเกียง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กชายธนกิต สุดนาลาว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงศิรินันต์ สีธุลี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๔

นางสาวพรรณรัตน์ ขาวสะอาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เห็มแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กชายฤทธินันท์ จันทร์แก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๗

นายชัยยา จันทาทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๘

นายวัฒธนภา ถานะวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองลิมสุด

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๐

นายณัฐพงษ์ ศรีสว่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๑

นายสุทัศน์ โสมสุด
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๒

นางสาวสิริกาญจน์ สินภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงปวีณา พรประเสริฐ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๔

นายสุริยา พรมมาโฮม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๕

นางสาวอรอุมา คำหา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๖

นายสิทธิพงษ์ ภาพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๗

นายอุดมศักดิ

์

พิมพกุล
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๘

นายมงคลชัย ชูญาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๔๙

นางสาวพรรณพสา สุขหอม
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๐

นางสาวรถจนา ลำไพ
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๑

นายธนกร แสนศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๒

นายธีระพัฒน์ ชูชาติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๓

นายพฤษภาดา งามอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๔

นางสาวพันทิวา คุณพาที
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๕

นายชัชวาล คำภาบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๖

นายชัยอนันต์ พูลผล
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๗

นางสาวกฤติยา อำนาจวงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๘

นายประไพ แก้วชมพู
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๕๙

นายสรวิชญ์ รุ่งเรือง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๐

นายพลกฤษ สีแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๑

นางสาวนารีต้า สุขพัฒน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๒

นางสาวช่อผกา ทัดศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๓

นางสาวพัชรินทร์ สายงาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๔

นางสาวเนตรนภา ชิณวงศ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๕

นายธีระศักดิ

์

ฤทธิรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๖

นายพร้อม แก่นของ
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๗

นางสาวนิราภรณ์ คะพิมพ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๘

นายทรัพย์อนันต์ พิมพ์พรมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๖๙

นายปรายฟา ถีระโคตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๐

นายสมร ขันทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๑

นางสาวพัชรี วงค์ยะรา
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๒

นางสาวแก้วกาญฎา สีกาบมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๓

นายปจฉยา ไชยสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๔

นางสาววราพร มิงเมือง

่

๐๔/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๕

นายวิทูล เหลาผา
๒๓/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงรมิตา คัทมาร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กชายธวัชชัย ประชา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กชายวีรภาพ เทศวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ครือคำ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กชายศุภโชค สุภาษร
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายอนุรักษ์ รุ่งแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กชายชัยภัทร สีมาฤทธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายดนัย พาดี
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กชายนิรันดร์ ศรีธัญรัตน์
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงปณนิตา คัทมาร
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กหญิงสิรภัทร จันอุสา
๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงสายฝน เหล่าเรือน
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงอริยา ช้างสาร
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงวันวิสา พรมสิงห์
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงเสาวภา วงค์บุดดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงภัทรพร นวนิยม

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงสุนิษา ธรรมสาระ

๒๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๓

นางมนัสดา สายวร
๐๒/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๔

นางณิชกานต์ คัทมาร
๐๕/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๕

นางวันทา เดชารัตนชาติ
๐๕/๐๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๖

นางสาวธีรญา ชูเกษ
๐๒/๐๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๗

นางสาวผกาทิพย์ สมปอง
๐๓/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กชายญาณันธร ศรีวงษา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสอน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กชายรณกฤต ศรีกุตา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กหญิงชนัญญา ยอดคุณ
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงฐิติพร แสงชัย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กหญิงญาดาวดี กลมเกลียง

้

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแวง

วัดโขงเจียมปุราณวาส
 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงณิชชา สาระทิศ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงธัญชนก หนูจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงนิสิตา มัชฌิมะบุระ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงสิรินทรา บุตรคำ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ อุ่นคำ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กชายบัณฑิต พรรณา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายกี สีชมพู
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงสรัลพร มันทะรารักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กชายวีระพล พลอยหิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กชายบุญเดช บุตรบุญจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กชายจันทกานต์ ยุตะวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กชายณรงค์ หอมโสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๖

เด็กชายนวกรณ์ อินธิแสง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๗

เด็กชายสุกฤษฎิ เอิบสำโรง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กหญิงคำพา มัชฌิมะบุระ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงนันทกานต์ นิพขันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กหญิงวิรดา การัตน์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา สิงห์แก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงวรัชยา พันคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงพัชดา โพธิพา

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กหญิงทัศนียา โคตรทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พันคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กหญิงทัศสินา วันประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๗
เด็กชายกลชะนะพรรณ์

จันทเทพ
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กชายชัชพงศ์ สิมมา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงวีรอร อุ่นชิม
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงพรชนก สุวรรณวิสุทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงนิตยา สิงห์กล้า
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กชายสิรวิชญ์ สีแปลก
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กชายบอมบี

้

อินทปญญา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงภัทริกา น้อยตุลัง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กชายวีระวัฒน์ น้อยตุลัง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงทิพวัลย์ ขันธ์วงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กชายเขาค้อ ลมดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงปลายฝน แก้วดาวเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กชายวีรชัย เชือกุล

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๐

เด็กชายอานัส ธิมาชัย
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กหญิงจิราพร ทนทาน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายศิลา มามะณีย์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กชายประวุฒิ วงศ์ลา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายปองพล พวงใส
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กชายจาตุพร หนูเผือก
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กชายปริญวัฒน์ มณีโคตร
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กชายรพีพัฒน์ คลังเกษตร
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงอริสา คุละโคตร
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงจุฑามาศ เหล่าบุตรศรี
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงวายุรินทร์ กางรัมย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำโคตรศูนย์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหล่าสนธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กชายรุ่งรวี สีราชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กชายวรเมธ ลินจี

้ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงวรพิชชา ดวงแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กชายสมคิด ทองถม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายธีรยุทธ เค้ามัน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กชายอนุวัตร ลือไช
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กชายบรรชา บรรเทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กชายต้นกล้า เพชรชมภู
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงอัลชลี แก้วพร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กชายอุทิศ ทองถม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กชายวุฒิไกร ถะนุวัตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงวิลาวรรณ ก้อนจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

คำโคตรศูนย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายนพรัตน์ คลังเกษตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กชายรพีพัฒน์ สืบญาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กชายอำพล โยวะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงสุธิดา อุทุม
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงนุชนาฎ เหล่าเรือน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงพัทธวรรณ สีหาพงษ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ ลอยลม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายวีระพล ธนะจินดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายปฎิวัติ อมรสิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงนำฝน บานใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงรัตนา ถินนาเมือง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กชายนิธิกร วิบุญอัด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กชายอาจศึก พุทธรักษา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายธีรดนย์ ใจคิด
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กชายวชิญะนันท์ นนต์พละ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กชายวิษณุ อรเวก
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กชายทักษิณ บุญตา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทำดี
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กชายศราวิน สุทธิจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญรอด
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายโชคชัย ไชยสิงห์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงชาลิสา แสงสุกวาว
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กหญิงบุษกร บูระสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงอัมพร ชาวนาโก่น
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๐ เด็กหญิงทิพย์มลธารัตน์
คำกุณา

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเมือง

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กหญิงศรารินทร์ เปลียนจันทร์

่

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กหญิงอนัญญา คำกุณา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงนิธิพร ขาวสะอาด
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงศิราภรณ์ ปะมาคะมา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงลลิตา ใจใหญ่
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงปนัดดา บุญตา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงศิรินภา ทาวะรมย์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูญาติ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กชายธนากร โพธิอ่อน

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กชายวุฒิชัย สิงห์เชือ

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงพรนิภา คำภานพย์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กชายจิรายุทธ บุดดาพันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงนำฟา อินทร์สว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อมรสิน
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ มันคง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กชายเฉลิมชัย สีทองมัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงนำฝน อินทร์สว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย อมรสิน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิเมือง

์

วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กชายอนุชา ทานุมา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาบุดดี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กชายบุญพิทักษ์ ธนะจินดา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กชายอนุชิต ไกยวินิจ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายพรนิมิตร ธนะฤทัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายชัยวัฒน์ เกษทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายหัสคุณ ชมชี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายพัชรพงษ์ ทสาร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กชายพัสกร สีบานเย็น
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กชายปุญญาพัฒน์ สุขสถาน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐฐาดา สืบอ้วน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงกนกพร บุตรลา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงวรัญญา ธนะจินดา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กหญิงเกวลิน ชายแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บุตรลา
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงกัญญาภัค เกิดสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กชายกฤษฎา เหล็กดี
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กชายนันทภพ ดวงพิมาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กหญิงธิดาลัด อินทิสังข์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กหญิงเอวิตรา จักรหล้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายกฤษฎา สุดหล้า
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายกฤษฎา อุบล
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายจักรกฤษ อุ่นชัย
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กชายจิรานุวัตน์ ปาสิม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายจีรวัฒน์ โคตรสิม
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายนราธิป นนทะวงค์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ยศนีย์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กชายปริญญา บุญเนตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กชายปติพล ลาดโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๘

เด็กชายพงศธร อุ่นชัย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กชายวุฒิชัย สมศรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กชายสงกรานต์ อ้วนลำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กชายสิทธิโชค เตมียะ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กชายสุริยา พาหา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กชายอธิวัฒน์ ผาดาบรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายอัคเดช แสงสว่าง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงชิตาภา คำภู
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงทิพวัลย์ สมศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังโสม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กหญิงนภัสสร เคนมี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงนิชา กองแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงพิมพญา จุดาบุตร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทนา
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงรวิสรา สุริบุตร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงรัชฎาวัลย์ สนธิหา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงสิริวิมล ทางชอบ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ สมงาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงไอรฎา แก้วจินดา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายวิทยา ภูมี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงนิศาชล ชาวนา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงวันวิสา ศิลา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กชายนพรัตน์ แจ้งประจักษ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กชายเอกราช ทีฆายุพรรค
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กชายแดนอาทิตย์ ท่าหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กชายธนรัตน์ แนนเคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กชายสุทัศน์ เรืองโสม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงจรรยาพร สีแล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงสุนิษา ศักดิกัณหา

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กชายวัชรพล แจ้งประจักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงจันทิมา ศรีเข้ม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๙

นายบริวัตร สืบจันทา
๑๗/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๐

นางสาววิภารัตน์ ขานเกตุ
๑๙/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๑

นางสนธยา จันทายืน
๑๔/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๒

นางสาวไพรจิตร พลไชย
๐๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงเจตสุดา เคนมี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงวิไลพร อินทรีย์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กชายกิตติพงศ์ สิงห์กุมภ์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงจิดาพร วงศ์หลัง
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายวริทธิพล

์

โทถม
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายพิสิษฐ์ หิรัญรมย์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญภา
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายณัฐภพ บุญประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายปญญา การะเกษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายภูมรินทร์ จันทนะชาติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กหญิงไอลดา สุขสิมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงศิริประภา โทถม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยการ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายสุเมธี เพิงทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร ทุ่งจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงวนิดา สถาวร
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กหญิงนิภาวรรณ เหลาผา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายทรงฤทธิ

์

สีหาบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายชาคริต ฟองเจริญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๒

นายบุญธรรม แก้วเพ็ชร
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๓

นายเกียรติกร หาญปราบ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๔

นายวาตกร สุพรรณแพง
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๕

นายอรรถพล นนพละ
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อนาขันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กชายณัฐพล โสภา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กชายณัฐภูมิ แก้วมณี
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๙

เด็กชายเทพรัตน์ สายเนตร
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กชายโทนี

่

โอห์ลิก
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กชายธนธัส วงศรี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กชายนัฐพล มลสิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กชายเอกพล ชูญาติ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงนงค์เยาว์ ศรีสิทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงปยะฉัตร ขาวงาม
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงวรรณวดี เฉลิมฉัตร์
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กหญิงเสาร์วภา พิมพ์เขต
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายณฐพล โททำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กหญิงณัฐฐาวดี บำเพ็ญ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายณัฐภูมิ ท่าหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองมาก
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงอุมาวดี สัตยากูล
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สายเนตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงรุ่งนภาพร โคตรนาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายอัครพงษ์ ดงเรียงราช

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๖

นางสาวธิดารัตน์ รอดภัย
๒๗/๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๗

นางสาวสุดา โนนชาย
๑๙/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๘

นายอนุชา ศรีลาศักดิ

์

๑๗/ ๒/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงปนมณีนุช วงศ์ดา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายณัฐดนัย ศิริวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กชายธงไชย เลิศสงคราม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กชายธนกฤต ตละทา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กชายภูวิศ สมบูรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กชายสิริชัย โสมเกษตรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กชายอภินัน สืบอ้วน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงจันทร์ทิวา เกษแก้ว
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงฐานิตา เสียงเสนาะ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงลลิดา เพือนพิมาย

่

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสุพิชชา พละไกร
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงสุภาพร แสงสีดา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ แสงนวล
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงอัญธิภา ปาสา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๓

เด็กหญิงสุกัญญา การะพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายสัจจานันท์ ชมพันธ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กชายชูศักดิ

์

โสมเกษตรินทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายขนานชล สามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กชายณรงค์เดช ปองพันธ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ อยู่เย็น
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กชายอินทวัตร เข็มทอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กหญิงรวิสรา อัปการัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงวิภาษณีย์ ชัยเลิศ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงโสภิตา พูลเพิม

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงสุภัสสรา บุญแพง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ ปาณะวงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กชายมนัส ประไพรัตน์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ลือชา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กชายจิรัฐติกานต์ อุทัย
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงธัญชนก ประชุมชัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงประภาวดี ทองพรม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กชายไชยธนงค์ ยินดี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายธนพัฒน์ แสนแดง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ขุนตาล
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๓

นางทิพพาวรรณ โหราเรือง
๓๐/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๔

เด็กหญิงกัลยาณี ทองไข
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กชายวุฒิภัทร เทียนทอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กชายกฤษฎา บุญเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กชายธีรพงษ์ หลอดคำ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ ค่าแพง
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กชายภูริทัศน์ ประชุมเหล็ก
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ แสนคูณ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายเลิศมงคล ศิริมงคล
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ จันทะนาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กชายเข็มพร ลาแก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

บรรทุปา
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กชายชำนาญ ขันอาสา
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กชายธนภัทร เคนแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กชายบรรพต ลาดโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กชายบดินทร์ ใจทัศน์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายธวัชชัย คำภางาม
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กชายเจษฎา พุทธรักษา
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กชายสิริวัฒน์ โคตตะ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงวันระภา เตยตะคุ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงเมธาพร คุ้มศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงศิริวิมล เชือแขก

้

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงปุณยาพร พุทธรักษา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๖

เด็กหญิงนิชาฎา พิมพบุตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๗

เด็กหญิงกัลยา ลาสี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๘

เด็กหญิงภรณ์ชนก ตันเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงสุชาดา อุทกโยธะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงดลยา ก้อนใหญ่
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงวรรค์นิสา ศรีสิทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงรัชติกาล ดาบุดดี
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงอรัญญา เชิดโสม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายวุฒิชัย ทาเทพ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กชายพีรภัทร ขุนแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงพิมลัดดา แสนมี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กชายสุรวุฒิ พุฒพิมาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กชายสรวิชญ์ ชารีบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กชายเทพไท เสงียมทรัพย์

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กชายวีรยุทธ ชัยโธ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงเมธิตา ถาพิลา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กชายธาดา เกตุโพนทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กชายพลพล สีทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กชายไตรภพ คำมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กชายธนเดช อินธิมา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายธนกร บรรลุศิลป
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายศิริวัฒน์ ศรีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ อ้มชัย
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กหญิงอรัญญา ต้นโนนเชียง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ธรรมมา
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กหญิงอรวรรณ กุระจินดา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กชายยศพล ยศบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กชายไพมณี ขันสพัด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กชายสมศักดิ

์

หมุนสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กชายจักรพันธ์ ทุมภู
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กชายชิราวุธ โพธิเมือง

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กชายทัศกร อินผิว
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาตรา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กชายณัฐกิตต์ สุขสิมมา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายธีระวัฒน์ บัวศรี
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กชายธันวา โพธิสาร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๓

เด็กชายนิติศักดิ

์

สาธร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๔

เด็กชายศุภโชติ โสมาบุตร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ว่องไว
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายอนุสรณ์ สีหาราช
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กชายคุณกร แสนพันธุ์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงกนกพร คำตังหน้า

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงกมลชนก ใจทัศน์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ชินดา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงเบญจพร ไกยวินิจ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงนิภาธร โคตตะ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กหญิงพรรณอร ศรีวิลัย
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงพรฎีกา มุทาพร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เพ็งสา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กหญิงศิรินันท์ บูชาพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา คำใบศรี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กหญิงอรปรียา อ่อนจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงอาริกา บูชาพันธ์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กชายสุรยุทธ์ ทุมภู
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา พันธุ์ยาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงธนารีย์ ใจเสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา พินหอม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายจักรกฤต สร้างนา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กชายมนตรี นามบุญเรือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงดารุณี ทองนำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงนิภาสิริ สาธร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กชายสิทธิชัย สมหมาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๓๙

นางสาวกิตติมา จันทะนาม
๑๗/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กชายอธิป สุดเนตร
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กชายจีรภัทร จันทร์ส่อง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงสุจิตรา ก้อนคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงจิดาภา จูมลี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายไชยวัฒน์ คุณภาที
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายฐาปกร แสงใสแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายวรินทร โชติสน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เศษฐา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ชาตรี
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายพิษณุ ชิณโชติ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ วรรณลักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชูชม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กชายอนุสรณ์ คุณภาที
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กหญิงธนพร จันทะสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงคุณฤาชา ยวงคำ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กหญิงจิราพร ชาริโท
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กหญิงกีรติกา กาฬสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กหญิงวิรากานต์ บุญเรือง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงพัชราภา ตาดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงจันทกานต์ ไกลหลง
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงรินลดา จันทร์คำ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงพัชธิดา พูลเกษม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงเย็นจิตร มุขดาพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงทิพวรรณ อเนกา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ แสงสว่าง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมสนัด
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงศิรินาถ ปลายเนตร
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงสุมิตา ทองรส
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงปวีณา ทางชอบ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงสุภาพร สุทธิสา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กชายจักรรินทร์ สิทธิประเสริฐ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา วงค์บุดดี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เยาวศรี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร กาเผือก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ตาลอ่อน
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงประภัสสร คูณยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงนำเพชร สีเงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กชายรัชภูมิ โพธิสาร
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงขนิษฐา สอนฆะทา
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงพันธ์พริดา เหมแดง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๕๑๖
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กชายทัศกร ศรีสว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กชายเศรษฐพงษ์ แดงโสภา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กชายวรพจน์ รวมพร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กชายธีรเทพ คำมีแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กชายยุทธพงษ์ ศิริชัย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กชายพิทยเชษฐ์ แฝงกลิน

่

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ กุลบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ ลานนท์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กชายชนะชัย ปองภัย
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กชายณัฐพล อเนกา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหะวงค์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงพรนิภา พูลทอง
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กหญิงสุนินทิตา ทองคำนุช
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กหญิงเขมพร จันทาลุน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กหญิงนนท์ธิชา ศรีสว่าง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กหญิงวรนุช โยธาศรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กหญิงสิริวิมล ทาก้อน
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงบัญฑิตา ทางชอบ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชา สุภาษร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กชายนันทิพัฒน์ โพธิตาก
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงจิราวรรณ เชือสกล

้

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงปริญาพร ทองลิมสุด

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กชายพีรณัฐ เสนาใหญ่
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายพงศ์ธร ยะสานติทิพย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กหญิงสุพิชญา พันธ์แสน
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงสุรัฐนา เยาวราช
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายรัฐพล ทองมี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงพัชรี แสงโชติ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กชายพิทยา ทานาฤทัย
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภาษร
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กชายกฤษดา ผักกูฏ
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กชายเศรษฐวุฒิ บุญเอก
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงจิราณี เทวโรจน์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงพรรวินท์ พลเดช
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายจักรรินทร์ เสนาใหญ่
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๕

เด็กหญิงเจริญสุข พันหนองบัว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงเจษฎาพร พาชอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๗

เด็กชายอิทธิบูรณ์ นันสวาท

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๘

เด็กชายบริวัฒน์ หล้าดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชิงจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๐

เด็กชายนาวิน ทานาฤทัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๑

เด็กชายก้องเกียรติ อุดมญาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๒

เด็กชายเจษฎา นันทะญาติ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๓

เด็กชายณัฐวุฒ เหมแดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๔

เด็กหญิงปุณยาพร เหล่าหาไชย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๕

เด็กชายธีรนัย จันทารุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๖

เด็กชายวีรชาติ โพธิสาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๗

เด็กหญิงแตงไทย เกษเกษา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๘

เด็กชายชนะศึก บุตรนำเพชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๒๙

เด็กชายณัฐพล แดงโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๐

เด็กชายอมรเทพ แกะทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปองพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๒

เด็กชายนพดล พันโบ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๓

เด็กหญิงมณียา สุรสิทธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๔

เด็กชายอนุกร จุใจลำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๕

เด็กหญิงพรนภัส สำราญรืน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงพรไพริน พวงชมภู
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กชายนิธินันท์ จันทารุณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กชายชยากร ทางชอบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงอรัญญา พุทธาทาป
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บอนกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กชายศรายุธ แดงโสภา
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กชายวรวรรษ ทองทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กชายเจตนีกร ยิงยง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กชายแก้วมนัส ทองใส
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กชายชัญญา รู้ทัวรัมย์

่

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๖

เด็กชายจิรายุทธ อินธนู
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายดนัย ไผ่แก้ว
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เหล่าสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กชายนันทกร ประสมพลอย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กชายปรัชญา อิมใจ

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กชายพรทวี คนที
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กชายอภิรักษ์ สุภโคตร
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงมุกดา ปามุทา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทางชอบ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงวิลาสินี โสมเกตรินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา ไกลหลง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงอรชร สืบสุข
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ มังคละพลัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงไพรจิตรา บุตรวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงหนึงธิดา

่

วาริพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กชายสรสินธุ์ ถินขาม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวระพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กชายสิงห์มนัสชัย ใครจันทร์เศษ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กชายธวัชชัย ลุนระบุตร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงลักขณา สุธารส
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงมัณฑิตา โทอรัญ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก่นสา
๓๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงญานัจฉรา พันธ์โบ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงรุ่งธิวา พาลราช
๐๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงวนิดา เรือนพิมพ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๑ เด็กหญิงออรนันตญาพร

ตาดี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงวรรณิสา คุณฤาชา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงพิมพิศา เบ้าคำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงปทิตตา อินทร์สุข
๐๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กชายเศกพล ชิณวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กชายธนากร ศรขะทา
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา คำกันหา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กชายประกาศิต คลังวิจิตร
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กหญิงชลลดา ปลายเนตร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๐
เด็กหญิงณัฎฐ์ชรินทร์ หาระวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงกนกพิชญ์ เพิมเขียว

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงลลิดา ลุนระบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ภักดีงาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงยุพา ลาภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายปญญา ลุนละบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แจ่มใส
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงชนิตา จารุตัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กหญิงปลิฉัตร จันทวรีย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงวีราพร วงค์เจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงศิริขวัญ ปลายเนตร
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายไพศาล อ่อนสี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๓

นางสาวสิราวรรณ ทิพพูสังข์
๒๐/๘/๒๕๒๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๔

นางอนง ทางชอบ
๒๐/๘/๒๕๒๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กชายเกียรติขจร โอทาตะวงค์
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กชายนราธร พิณทอง
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กชายเจษฎา สำราญ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กชายจิรวัฒน์ ศรีแจ่มดี
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กชายนัฐวุฒิ ไชยชนะ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กชายนิติกร ศรีชืน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ชาพา
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญสู่
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๓
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์

คำภา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงพิมพ์ทอง ทองจำรัส ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงสุนิจนาฏ เดชขุนทด
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ขันชะลี
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กชายวุฒิชัย สืบสิงห์ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กชายโชติวัตร บุญยอ
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กชายภานุวัฒน์ โพธิสิงห์

์

๑๘/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กชายพีระวิชญ์ ทะรารัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กชายปวีณ์กร รินทรึก
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กหญิงปฐมาวดี พืนผา

้

๒๙/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กหญิงภัชร์นฤณ ลาสิงหาญ ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตามสีวัน ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กชายสมเดช มาลัยงาม
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงวรรณภา ชูเนตร
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ วราห์คำ
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กชายวรชิต กากแก้ว
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กชายกวินท์ ไชยสัตย์
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กชายปรเมศร์ จันทร์หอม ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กชายชลกร สาธุภาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กชายวานิช วงศ์สะอาด
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กชายปรเมษฐ์ มีศิลป
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายธนกฤต วรสุทธิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายปยพล ทองยืน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุขใส ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงชนันธร บัวสด
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงชนัญชิดา ไผ่สุรัตน์
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ วันทวี
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงปณิดา บุญประสิทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงณัฐวดี แสงศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงชนนิกานต์ ฤาชาบุตร
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ครองยุติ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงวิไลภรณ์ บุญเพ็ง
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงอภิชญา กัญญวิมล
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงฐิติมา งามแสง
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กชายคณาธิป ทาบาล
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กชายจักรภัทร พันธ์ศิริ
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กชายณัฐภัทร รุ่งไพบูลย์เกษม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กชายธนวันต์ ครองยุติ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร สายวงษ์
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ปนทอง ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กชายวรเชฐ คำสุวรรณ์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงจิดาภา โพธิสาร
๒๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงณดา สร้างสุข ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงธนัญชนก จันทร์หอม
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงธนัญญา ปนทะอิน
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร จานเขือง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กหญิงแพรวลดา บุญพันธ์
๑๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงภัครจิรา เจริญวัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงสุชาวดี ทองสง่า ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ สารกาล
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงวนิดา ดีอ่อน ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กชายจตุพงษ์ บุญขันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายพงศธร ทองสลับ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พิมพ์ทอง ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายธนากร ทองประสาร ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายธนากร วงษ์ชัย
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทองประสาร
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายวชิโนรส แสงฉาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายเจตนิภัทธ์ ฝอยทอง ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงกานต์พิชชา วงศ์ชัย ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงสุพิชชา สาริกา
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงศุภนิดา ดวงแก้ว
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงปทมา ประสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงธัญสรณ์ พันลำ
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงน่านฟา สายสมบัติ
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ปทไทย
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงณัฐฑิตา บุญจริง
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กหญิงธิดาพร ลาลี
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กหญิงกรรณธิดา นามประภา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงปณชญา ต้นวงษ์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงพิชาพร โคตรธารินทร์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงสุรัสวดี บุญอุ้ม
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กชายกฤตานน ประมูลพงษ์
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สาธุภาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กชายจิรสิน บุญโปร่ง
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กชายโมไนย แสงงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ พงษ์วิไล
๓๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กชายอัครภิรมย์ บุษยานุรักษ์ ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กชายธีรภัทร สายธนู
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายธนกร ครองยุติ
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงอัมพร สังกะเพศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๔
เด็กหญิงปนิลญวรรณ

คำทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงญาณิศา บุ้งทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงอรปรียา กุลาสืบ
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงอัยรดา แสนสุด
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงไปรยา ปชชาชัย
๑๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กหญิงบุญจิรา บุตรศรี
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงวรรณิภา ฝอยทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงเบ็ญญาภา กาหลง
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงปณฑิตา สิมมา
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงพุธิตา สุทธิวงศ์
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กชายธวัชชัย วรวงค์ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กชายภูรินทร์ แก้วท่อง ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ภัควันต์
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กชายฐาปนพงษ์ มูลคา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงจิรชิตา มะลาวาด
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กชายพีรวัชร สุทธสิงห์
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงปภัสสร ทองงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ณ รังษี ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงนันธกานต์ สบายใจ
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กหญิงฐิติชญา พุ่มทอง ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงจิรภิญญา อรอินทร์
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายธวัชชัย บุญสืบ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กชายวันวลิต วันทา
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์ศิริ
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงชุตินันท์ ครองยุติ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงพรพิมล แววศรี
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงพัชรีญา โพธิสม

์

๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงวรกานต์ น้อมกลาง
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงศรุตา ฝอยทอง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายศตนันทน์ กากแก้ว
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายพจน์พงศ์ พันศิริ ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายกฤตนัน แววศรี
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กหญิงชญาดา สายธนู

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงอรดี บุญยืด
๑๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๘

เด็กชายรัตนะ ศรีพันธ์
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กชายภูสิษฐ์ ศรีชูวงศ์
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงณัฐพร อร่ามศรี ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กชายพงศธร แสวงพันธุ์
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงบุญญปญญ์ ลาพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายธนาธิป พันธุมาตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กชายศรายุธ เพศรา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงภัทรวดี บุญถม
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงณัฐชยา คำทา
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงณัชชา คำทา
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กชายฆนาคม มุธุสิทธิ

์

๒๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๒๙

เด็กชายพงศกร นักธรรม
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงธัญพิชชา ทองอุ่น
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงจิราวดี โสรมรรค
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงปาณิศา นาดูน
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายภานุภัทร วรรณทวี
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายยศภัทร บุญร่วม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงหิรัณยา นวลศรี
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กหญิงกัลญา กิจโกศล
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงชลิตา คันธจันทร์
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญไสว ๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กชายภัคพล มีชาญ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงวริษฐากร แย้มกลีบ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงวิภาดา สุขะ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กหญิงบุลภรณ์ เกษาพันธ์ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เดชพันธ์
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กชายชัยนันท์ ตระการจันทร์
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กชายบัญชา แสงใส
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ผดาวัลย์ ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กชายชินรัตน์ บัวสด
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กชายธนภัทร ครองยุติ
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายพัชรพล นาสิงเตา
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กชายอธิเบศร์ อุดหลุน
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองแสง
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงณัฐพร พันลำ
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายณัฐพงค์ เสาร์ดี ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กชายเจษฎา ภัควันต์
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงพรพิมล แก้วบุตรดี
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กชายกนต์ระพี ชูเนตร
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงนริศา บริสุทธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงนรกมล แสนโท

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงภัทราพร รัตน์ศิลชัย
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายวรชิต จูมลี ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายศุภกร มุธรรม ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายปริพัฒน์ โชคนาฮี
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายวุฒิไกร การินทร์
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายภูรินท์ พวงผกา
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ส่งเสริม
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๖
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ อินอร่าม

๒๓/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กชายนพดล สุขวิเศษ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กชายสุรวิชช์ เติมกระโทก ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กชายกิตติภพ คูณมา
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เผ่าเพ็ง
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงเภาวริน บุญศิลป
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายทักษิณ ศิริพัฒน์
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กหญิงกันทิมา สายคำ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายกฤติเมธ เมฆฉา
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กหญิงกานต์พิชชา แสงงาม
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขืองใน(เจริญราษฎร์)

่

เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายวัชระพล บัวแก้ว
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กชายปองพล คำแพง
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หอมนาน
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ โพธิทอง

์

๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงอนุธิดา ทวนมะเริง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงวรานุช ภิญญะชาติ
๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายเจตปรีดา อ่อนดี
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นามมุงคุณ
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กชายทศพร ไชยสัตย์
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กชายนนทชัย เอียมสุข

่

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กชายปยะพงษ์ สารกิจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงธันยภรณ์ เอียมสุข

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงณิศาชล ไชยรักษา
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กหญิงพัชรพรรณ ใสแสง ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงวิรัญญา สายแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงอัญชิสา พลไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายชาตรี ครองยุทธ
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เดชโชค ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งหมาย
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กชายธีรภัทร เชือหงส์

้

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กชายนิธินันท์ แสงงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ ศูนย์โศรก
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กชายภูมิใจ สิงห์ปุร
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กชายศรยุทธ ศรีศิริ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กชายศาศวัต สุภารี
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ เสาเวียง
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กชายณัฐพล ครองยุติ
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กชายชาคริต รณฤทธิ

์

๑๘/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงเปรมยุดา วราห์คำ
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญอุ้ม
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กหญิงวิมลพร เมืองประดิษฐ์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สารกาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา กล้ากระโทก
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงบุรฑริกา จันทา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๐

นางวิภารัตน์ ฤทธิแผลง
๑๔/๔/๒๕๑๗

โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายสิทธินนท์ บุญจอง ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายแท่งทอง จันทาโย ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายราชวัฒ การินทร์ ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายเกรียงไกร แก้วรักษา ๑/๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กชายปพนธนัย ทองไทย ๑/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กชายปณณทัต ทองไทย ๑/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมสอน ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ จันทาโย ๙/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงประภัสสร บุญสมยา
๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุกดา ๑/๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงวิชญาพร ทองไทย ๑/๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กหญิงสุภาพร สารการ ๑/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทามาตร ๑/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีมา ๑/๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กชายณัฐพล หมืนพหล

่

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กชายนพรัตน์ มูลเพ็ญ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ วิเศษแก้ว ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กชายอติวิชญ์ แสนทวีสุข ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายสุรเดช สุขดี ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายภูมิรินทร์ ในริกุล
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีสมุทร ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงสวรส เจริญเขต ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กหญิงอรพิณ ช่วยณรงค์ ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงภิรดา กองเกิด ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงวรรณฤดี ชูแก้ว
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กชายเวียงชัย พึงทอง

่

๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

อยู่สุข ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายธนพล ชินทวัน
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายศรานุพงษ์ เชือสิงห์

้

๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงทักษวดี ดาผา ๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กชายชาญชัย ส่วยหาร ๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กชายภานุ เนียมโสภา ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กชายศิโรจน์ พิมพ์โสภา ๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายชยพัทธ์ ชินทวัน ๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๕

นางสาวชลิตา พันลำ ๑/๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๖

นางสาวนันทิดา สืบสิงห์ ๑/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กชายวิชสหรัตก์ แสงสุข
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายวิชหรุตม์ แสงสุข
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กชายธเนศ พิบูลย์สวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กชายทินภัทร วันโท
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กชายธนกร พิบูลย์
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงสุภานันท์ วันทา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายปติกร สราญรมย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงศิรณา วันทา

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงนันทิชา พวงพุฒ

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงณัฐติกา เจริญสุข
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๗

เด็กชายศักดิทวี

์

ขันชะลี
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๘

เด็กชายธนาทิป เล็ดประเสริฐ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงวาสนา โภคศิริ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญจันสี

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงชลิษา ศรีสุข
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงลันธิมา โอ่ทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๓

เด็กชายธนะภูมิ ทศพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงจิรัชญา สังกะเพศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๕

เด็กชายธีรวัต รักษาศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงวิจิตรา บุญจริง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงนริธร บุญริทร์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงพิณธิตรา เผ่าพันธ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงปญญาพร ทองชุม
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงปยาภรณ์ วันโท
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๑
เด็กชายพัฒชญพานิช

เผ่าพันธ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จานเขือง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กชายธีรวัฒ์ เผ่าพันธ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายณัฐดนย์ บุญเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นามแสน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายวัชรพล เผ่าสีหา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายสฤษฎ์ธนัส พวงจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยภักดี
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงวิสุดา มีทรัพย์
๐๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พลอยบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงชลธิชา คงศรี
๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กชายพลพล เผ่าสีหา
๒๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กชายฉลองศักดิ

์

มีทรัพย์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กชายจารึก บุญจอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กชายธีระพล สายเมฆ
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กชายพงศ์เจริญ บุ้งทอง
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กชายณภัทร บุ้งทอง
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายพรประสิทธิ

์

บุ้งทอง
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กชายเฉลิมเกียรติ สายแก้ว
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กชายศกุนิชญ์ วงศ์ศิริ
๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กชายฑีนธรม์ คืนดี
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กชายณัฐภัทร เมยประโคน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายศิรวิทย์ บุญแท้
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายพงศธร ละชินลา
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กชายชตินนท์ ลุนแก้ว
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายกฤษฎายุทธ์ เหมาะสมาน
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กชายพุฒินาท สมจิตต์ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กชายสิระภัทร บุตรทา
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กหญิงกรภา มณีโชติ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เข็มขาว ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงลลิตา บุ้งทอง
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงวิภาวนี สุทธิอาคาร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กชายปฐวี สืบสิงห์
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กชายสุทธิพร ลาลี
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายไกรวิชญ์ บุ้งทอง
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กชายสรายุทธ แสงใส
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

คำทา ๔/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กหญิงธีรดา ธรรมบุตร ๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงปยนุช บุตรศรี
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กหญิงศุภิสรา แสงใส
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กหญิงวรัญญา เย็นใจ
๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงสุภัสรา ตะนุชน
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงวรัญรัตน์ สายสุด
๒๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงสุมินตรา คำทา
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กชายพีระชัย ศิริกุล
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กชายสรวิชญ์ เงาะเศษ
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กชายณัฐพล หินตะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กชายเดชสิทธิ

์

แสงใส

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กชายคเชนทร์ ม้วนทอง ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กชายเสกสรรค์ แก้วกันยา
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงศตพร แสงใส ๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงดวงใจ วงศิริ
๑๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงสุภนิดา แสงจันทร์
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา จันเส
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงสุขใจ ชาคิม ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา คำเสมอ
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กหญิงเบญจพร แสงใส
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กหญิงอนุธิดา บุ้งทอง
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กหญิงศิรประภา เข็มศรี ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ระยับศรี ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เปลียนแม้น

่

๗/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทร์งาม
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายปรินทร วงศิริ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กชายธนกฤต บุตรศรี
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สร้อยสุข
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กชายกฤษณพงศ์ อินเอียม

่

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ คำเสมอ
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เอก
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรัง โนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กชายธีรัตม์ เทพอุด
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กชายปูรณิน บัวศรี
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กชายรังสิมันต์ ทินบุตร
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ผ่าโผน
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กชายณัฐนันท์ คำอ้อ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กชายสัญนวัฒน์ มุลสิวะ
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงชนาพร แก้ววงศ์ษา
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงชนิสรา ศิริพัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงตะวิลา แก้ววรรณา
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงธมลวรรณ จันทจิตร
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๔๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำเทียน
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงปราริชาติ แสวงศรี
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงรัตติยา บุญจรัส
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงเพชรจิรา แสวงศรี
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงธัญรดา สมคะเน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเทียม
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงรวิวรรณ โพธิรุกข์
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๖

นางสาวรชฎาพร กุลจิตตินารา ๘/๗/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๗

นางจีรนันท์ ไชยชาญ
๒๕/๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๘

นายสุรชาติ สารสอาด ๕/๑/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๕๙

นายนิพน ผ่องแผ้ว ๖/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๐

นางกาญจนา กากแก้ว
๑๒/๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๑

นางสุนันทินี กูฎโสม ๖/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๒

นางทิพวรรณ ไชยช่วย
๒๔/๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๓

นางกัญธารัตน์ สร้อยสิงห์
๒๗/๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๔

นายสุนทร นิยมญาติ ๑/๓/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๕

นางสาวพาสนา เหมือนมนัส
๒๙/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๖

นางวันวิสาข์ ทองบ่อ ๙/๕/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๗

นายบุญครอง รุ่งเรือง
๑๘/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๘

นางสุพิศ จงเรืองศรี
๑๑/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๖๙

นายธนศักดิ

์

ไกรสินธุ์
๓๐/๓/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๐

เด็กชายไพวรรณ บุญแน่น ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๑

เด็กชายปยดนัย ทองอุ่น
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๒

เด็กชายธีรยุทธ พูพวง ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายภานุวัฒน์ วรรณสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายจิรภัทร เครือสิงห์
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายอดิศร พูพวง
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายธีรพล พูพวง
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กชายไพรวัลย์ บุญกอง ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กชายศราวุธ กาหลง ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงพัชรพร สมคะเน
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงนิติยาพร บุญโกศล
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงปนัดดา บุญบรรจง
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงนทีกานต์ ธรรมรังสี
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กชายณัชพล สายเสมา
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กชายปยวัฒน์ หวังฟงกลาง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กหญิงฐิตาพร ชมภูพืน

้

๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงอรปรียา สมานทอง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๗
เด็กหญิงรัตน์กาญจน์ ช่วยชู

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงอมฤตา ชมภูพืน

้

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงสุวิสา ปนอ้าย ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ แดงหม้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายสรัล พรรณสนธิ
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นนทศรี ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายคำชวน จันทร์เต็ม ๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายศุภชัย หารไชย ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กชายณัชพล นิระพงษ์
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กชายธนโชค บุญมา
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๖

เด็กชายสีหราช โมคศิริ
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๗

เด็กหญิงภาวินี หอมหวน ๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๘

เด็กหญิงนิภาพร ชาเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๐๙๙

เด็กหญิงนันทนา จันทร์เต็ม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กหญิงภัทรีรัตน์ ศิริป
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายทินกร ศิริป ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายพิริยะ คูณพงษ์ ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายสมาน ลาประดิษฐ์
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายญัฐ ยาระสี
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ศิริป
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายกิตตินันท์ ชาลี
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กชายนพรัตน์ คำนึง
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กชายพิชิตพงษ์ ศรีหะวงศ์
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กชายพรชัย พิมโคตร
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กชายภัทรกร ขันแข็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กชายวัชรพล สายวงศ์
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กชายวโรดม กอกรัมย์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงวรารัฐ ศิริป ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงรินลณี คำนนท์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศิริป ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงฐิตาพร แก้วกลมรัตน์
๓๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงสาธิณี หาระมี
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงณัฏฐกมล คำสม
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงธิติยา นาคพิณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กหญิงชนัญชิตา พิมพ์โคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กชายธนกร วิมูล ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กหญิงสุภาพร พรทุม
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทัน ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญเพ็ง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงปริฉัตร ลอดนา ๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงเยาวพา ขันชะลี
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงศราศิณี ฉลาดแย้ม
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงปนัดดา วงษ์แก้ว
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงชฎาพร พวงศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงยุพิน สิริรักษ์ ๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองหล่อ
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กชายสมบุญ มารมย์
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์เติบ
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กชายพงศธร ประสานคำ
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายออมสิน สังวาลย์เพชร์
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชาติมนตรี
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กชายจิตรภาณุ ชัยสอน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กชายรัตนากร จันทร์เติบ ๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงอนุธิดา แสงโพธิ

์

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กชายอมรเทพ จันทร์เพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายภีระพล เจริญาม
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายอนุชา ทาอาสา
๑๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายกรุณพล วงค์จันดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายพีระพัฒน์ แสนคำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายอทิวราห์ สองพล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กหญิงอารีญาภรณ์ สอนอาจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ ชราศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ม่วงทา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงปวรา ปดภัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กชายอุดมทรัพย์ พืนผา

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงช่อผกา สลักคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กชายสหรัถ ภาพลงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กชายสิริสุขสวัสดิ

์

แววศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
นาคำใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กชายอภิเดช พาชืน

่

๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กชายคุณากร วรรณสุทธะ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กชายศรุต ศรีกุล
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กชายธนาคิม ศรีเสริม
๐๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กชายศักดินรินทร์

์

สมศรี

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กหญิงวรัญญา แสงเนตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กหญิงณัจฉรียา วงษ์ตรี
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงสิริวิมล หมืนสุข

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กหญิงสุชาวดี สมบูรณ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กหญิงนัฐกานต์ พาชืน

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักขณ์ ทุมวงค์
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงสิรินธร ชาวชอบ

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงสิริยากร ชาวชอบ

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กชายธราเทพ สิงห์สาย

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กชายติณณภพ โพธินิล
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กชายสิริภัทร สิงห์สาย
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กหญิงจิรัชฌา สิงห์คำ
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีส่วน
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กหญิงกฤษรินทร์ สร้อยสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงพัชรพร อุตม์ทอง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายมนัสวิน ถุงทรัพย์
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเนตร

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายวัชรพล ราศรีมา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายชวนินทร์ สาตมุณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายกอบชัย พัธ์พิบูลชัย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุตร บ้านบุตร  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายวายุ คำดี ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายธาวิน สุรวิทย์
๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงพิชชานันท์ แก้วแสน ๙/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงสุฐิตา สู่สุข

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กชายสิทธิโชค บุญจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กชายกิตติพล กัลยาณี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายวุฒิชัย แสงคำ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ ดับพิษ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กชายวรภัทร สิงห์สาย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กชายณัฐชนน จรูญแสง
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายชญานิน หมายมัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายวิศรุต คำไหล
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายยศภัทร ทาวัน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กชายสุทธิชา มีคุณ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กหญิงวรัญญา หมายมัน

่

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงนาถฤทัย สุทธิรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงอินธิพร มีคุณ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กหญิงชัญญานุช พูลสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วราพุฒ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงณัฐภัทร ทุมวงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กชายทักษ์ดนัย นามคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กชายกมลเทพ ธานี
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธานี
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงเกษศรินทร์ ทัดศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงขวัญมณี หินทอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีขาว

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ธานี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ พวงปญญา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงนันทพร ภูนาลัย
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กชายธนกร ผ่องแผ้ว
๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กชายปราชญ์นิติ พรมตาไก้
๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กชายประสิทธิ

์

สอนบุญตา
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ เชือประทุม

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงวันวิสา เต่าทอง
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กชายสิทธิพล พรมทา
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงอินทิรา พลีไพร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ประสานวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายกิตติพศ บุปผาวัลย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรชัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายนภัส แต้มทอง
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กชายพัชรพร ศรีนามบุรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงรชนีกร เวียงไกร
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กชายศราวุธ สุดใจดี

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงสุภาสินี เชียงขวาง
๒๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงสร้อยสุดา เชือประทุม

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กชายชลธี มุกดา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กชายก้องจิต คันทะจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงกนกพร นุ่มกิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กชายเกียรติคุณ ทวีวรรณ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ทวีวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กชายเจษฏากร เลิศทอง

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญชาญ

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ บุญชาญ

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงณภัทร ศรีพลาย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

อินลา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ บัวสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงนวรัตน์ สีกงพลี
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายนิธิกร ธานี
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงปลายฟา ล้นทม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงปาลิตา ชุมสาย
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงประภาภรณ์ ขันชะลี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงภัทราวดี ปญญาคม

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กชายมนตรี ภุมภโร
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กชายรุ่งตะวัน คันธจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงศรุตา ปริวงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงสายฝน สรรพศรี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา พรหมจักร์
๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๓ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงสุวรรณมณี แก้ววันนา
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายจิรโชติ ธานี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงนัฐกาญจน์ ศรีขาว
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงสร้อยกัลยา กองสินแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงกรกนก การมิง

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ยอดยศไกร
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กชายเดชขจร บุญเนตร

๒๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๒

เด็กชายชนวีร์ พงษ์สำราญ
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงชลินี คำอุไร
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กชายชลชนะ ทับเสนา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กชายชัยวิชิต พานคำตัน
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กชายปฏิภาณ ภูธา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายพัฒนพงศ์ ธานี
๓๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กชายพงศธร ประสานทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กชายพสุเทพ ธานี
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กชายยศธนา โทนาคง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา โทนาคง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงละมัย ศิลารักษ์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงวริศรา ธานี
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมนึก
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กชายสุริยา บุญมาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา แสงงาม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายเพิมเกียรติ

่

คำแฝด
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายสุทธวีร์ สาสุวงษ์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายภาคิน ประดับแก้ว ๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายภูรินทร์ บุญเพ็ง
๑๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายณัฐพล ฝอยทอง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายเจษฎา จินาวัลย์ ๙/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงฐิตาพร สุจริต
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายรชานนท์ เสนาะคำ ๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายจักรพงษ์ ทองแสง ๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายศุภโชค มณีเลิศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กชายบูม สาวิสัย
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กชายจีรโชติ ผดาวัลย์
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ เสริมงาม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๔ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี แก้ววรรณา
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงนฤมล ทุมพิลา ๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงชลลดา ชยมชัย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงนันท์นพิน สายบัว
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงนิมิตรา บุญอุ้ม
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงอันธิกา สมบัติ
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายธันยธรณ์ ผดาวัลย์
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีหวงษ์
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงวรินทิรา ละเหลา ๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงเมธาพร ผดาวัลย์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงญาณภา แดงงาม
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงนริศรา มารมย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา วงค์ราชา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองงาน ๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ยิมเพ็ชร

้

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงนันท์นภัส สายบัว
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๖

เด็กชายอรัญชัย สีหวงค์
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)

โนนกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กชายกฤตกร พิมพ์วัน
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กชายชัยวัฒน์ ญาติปอ
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ภูพันธ์รัตน์
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายฐาปกรณ์ ยิงคำแหง

่

๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายพจนา รอดเบ้า ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กชายภัทรศักดิ

์

แก่นสาร ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กชายธนัท ชัยวิพรม ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กชายปยนัฐ ทิพประมวล
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กชายขจรยศ แสวงผล
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงวริศราพร ขุนทอง
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กหญิงบุหลัน สุนทรรัตน์
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงลักษิตา คำมะมูล
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงสุพรรษา มูลวัน ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงโสภิตา ธรารักษ์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ กงศรี
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กหญิงบุษกร จตุเทพ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงปภาพร จันทร์แดง ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กชายอัครเดช พูนไธสง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กชายกำชัย ฑีฆะสุข
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แก่นสาร
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กชายโยธิน จันทร์เติบ
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กชายธนวัตร ในทอง ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กชายธนกร ฝอยทอง
๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายภูริภัทร วรรณประภา
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายธนชัย ทองผา
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ มูลวัน
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงสุประวีณ์ เพ็งพาด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๔

นายกรวิท นิลกิจ
๒๔/๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา บุญดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กชายกษมา รอดเบ้า
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กชายไกรสิทธิ

์

โทรพันธ์
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ยิงคำแหง

่

๑๙/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงอก
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กชายถาวร บุรสิทธ์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายธิติพัทธิ

์

บุญทา
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กชายทวีชัย โทรพันธ์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนโสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๔
เด็กหญิงนันทิกาญจน์

พิมพ์วัน
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กชายเฉลิมพล พิณทอง ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายฐิติ ในทอง
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กชายสิรวิชญ์ วงตรี
๑๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กชายเกียรติกุล ภูผาหลวง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์ เครือแดง
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายธนดล วงศ์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายพีระ ดาโสม ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ฮวดหนองโพธิ

์

๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กหญิงนราทิพย์ บูระพา
๑๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงวรนุช เฉลียวพงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงสโรชา อนุมา ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กหญิงปราณระพี แก่นสาร
๑๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กชายจักรพันธ์ ประสวนศรี
๑๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๘

นายภุชงค์ บุญชอบ
๒๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กชายนันทพงษ์ ทวีศรี ๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กชายฉัตรชัย เดชพันธ์
๑๖/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายสุทธิชัย แสวงสาย
๑๐/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กชายขวัญชัย สุพรรณไสย
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กชายธนบูรณ์ สาไพรวัลย์
๒๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เงินดี
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงภาพิมล สืบศรี ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงอารยา พิณทอง
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กหญิงอัมพวรรณ พุทธศิริ
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กหญิงพิชชาภา ทวีศรี
๑๓/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กชายธนวุฒิ กากแก้ว
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กชายพิสิฏฐ์พล นันทจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กชายธนกฤต พุ่มทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กชายเฉลิมวิทย์ สิงห์ธานี ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงศศิธร ดวงแจ้ง ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงพิริสา ทองโชติ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงกิติยาภรณ์ พลพวก
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงณิศวรา ทวีเดช ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงชุติมา ฉวีวงค์ ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงประภารัตน์ พิณทอง ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงจิดาภา ปมปาตัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงอำภาวรรณ ม่วงแก้ว ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กชายกฤษฎา พ้นโศก
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กชายณรงเกียรติ ปวงสุข ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ บุญสุภา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กชายนนทวัฒน์ บุญบันดาล ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กชายภูมินทร์ ดารมย์ ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กชายวัศพล แก่นจันทร์
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กชายศิริวัฒน์ คูณเมือง
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กชายศุภพล วรรณสุข
๑๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กชายสมเดช บุญทรัพย์
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กชายอิทธิพล จันทร์โยธา ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงกนกอร กากแก้ว
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เพ็งธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๓

เด็กหญิงณัฐสิตา บุญอำนวย
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงพิยดา นามนนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงภานุมาศ พิมพ์วัน ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กหญิงมาริสา ทีฆะสุข
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แพลินจิต

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงโสภิตนภา มีโชค ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงอริสา เกษาพันธ์
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงอินทิรา บุญเอือ

้

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กชายศุภชัย คำเสมอ
๑๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กชายจิรชาติ ครองยุทธ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายธีรภัทร บุญยิง

่

๑๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายสุทธิสาร ทองโชติ ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์หอม
๑๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงช่อลัดดา ใจเทียง

่

๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงกัญญรักษ์ จันทร์หอม
๑๘/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงจารุมน จันทร์หอม
๑๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงจีระสุดา จันทร์หอม
๑๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงธัญญา ภูนิละวาล
๑๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงบุษยมาส ประสารสุข
๒๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงศรีประภา จันทร์หอม ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงนภาพร วะสุวัช
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กชายอัคพล ปราบภัย
๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทริมา
๒๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กชายดนัยกฤต แสวงบุญ
๑๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กชายธันวา การินทร์
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กชายปพนธีร์ นามดี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายวรกฤษ สารพันธ์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายสิทธิชาติ ไพรบึง
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กชายเจด็จ ดำรงภู่
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กชายทรงพล โต้งกระโทก ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กชายพัฒนทรัพย์ สิทธิสัตย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงพนกพร นิวทอง

้

๑๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงธัญญารักษ์ บุญภิรมย์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กชายสุปรีดี สุดสัมฤทธิ

์

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กชายสติโชค จันทร์ทัย
๒๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงพีรญา พรมลี
๒๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงภูษณิศา ผลดี ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กชายชยันต์ ฉลวยแสง ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กชายวนันต์ชัย บุญอารีย์ ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงฐิติวรดา สมเนตร ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กหญิงปวันรัตน์ สัวสินไชย
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงพิมพ์อักษร บุตะเคียน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สมนาม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงศรัญญา บุญอารีย์
๒๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กหญิงมีนา ฉลวยแสง
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงพิมประภา ศรีวะโสภา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงธัญญานุช ทองจำรัส ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ ทุมมัย
๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงปธารินดา ลือคำหาญ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงปราณปรียา บุญบำรุง ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงชัญญาพัชญ์ บุญรินทร์
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กชายพงศกร รักกุศล
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กชายฐิติกร บุญรินทร์
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กชายรัชชานนท์ ผลจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กชายบูรพา ทุมมัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กชายอริยะ ทองกุล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กชายฐิราเจตน์ จันทร์อร่าม
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงจีรวรรณ บุญรินทร์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญรินทร์
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กหญิงฐิตารัตน์ วรสุทธิ

์

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงจันจิรา โสโข
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กหญิงปยะฉัตร พวงศรี
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กหญิงเกษมณี บุญอารีย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กหญิงชนม์นิภา ปททุม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงวชิราภร พูนศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงศุภิสรา บุญอารีย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงอนิสา ทำนุ
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงขวัญชนก วงศ์สะอาด
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงโชคทวี ธงศรี ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงภัชชนก สัวสินไชย ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผักแว่น บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายอมรเทพ งามขำ
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กชายบุญหลาย คำเกิด
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงธีรดา ปกไคหัง
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงวริศรา เสาแก้ว
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงญาณิศา ศิริเขต
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กหญิงนัชฌา ไสวงาม
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ บุญกอง
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงชุติมณทน์ รอดไพมน
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สอดเสน
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๒
เด็กหญิงอรอุมารินทร์

บุญศร
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงศศิภา ปกไคหัง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงอารียา บุญอารีย์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กชายธีระวัฒน์ บุญบรรดาล ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงพัชรอญา ทองประมูล ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เขจรรัตน์
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงนภัสสร ทองบ่อ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กชายวสิษฐ์พล ช่างถม
๒๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กชายภัทรพงษ์ ผดาศรี
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กชายภูวไนย อุ่นจิต
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กชายภูรินท์ บากตินนท์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กชายศรัญภัทร อุ่นจิต
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายธนวินท์ จงเย็นกลาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กชายศตยา วรสุทธิ

์

๑๘/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายภัทรพงษ์ ประทุม
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ แผลงฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงปณิดา จันทร์โยธา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายราชันย์ โนนใหญ่ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา ปะตาทะโย ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กชายสรยุทธ กลีบกำไร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กหญิงปยนุช บุญบันดาล ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กหญิงวัฒนา กากแก้ว
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงสุชาดา พิมพ์วัน ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กชายกิติไกร บุญรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีต้อม บ้านเค็ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กชายจตุรพงษ์ เทียมทัศ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายทศพร แก้วคำสอน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ทับรุ่งแสงอรุณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงเข็มรินทร์ โพธิราช
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตะชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงนันทิดา บัวลา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กหญิงนิพา โมะศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงพัณณิตา ขันธิวัตร
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วงศ์จันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุดสูง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงสิริยากร ประสพสุข
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงสุภัชชา เทือกตาถา
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงสุศิริภักดิ

์

บุญรักษา
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงอัจฉรา ก้อนคำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กหญิงแววดาว แซ่โฮ้
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายรุ่งภพ สุขชัวโคตร

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ดวงคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กหญิงวรดา สืบสาร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กชายปรัชญา เชือบัณฑิต

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวรินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ภูทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายณัฐพล โซงรัมย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายธนกุล สีดาอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายธนากร สีดาอ่อน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายธนพล ปองสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายธนาวุฒิ ใจทัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายนพเก้า คุณอาษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายรัตตพล ภูทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายวนันท์ แก้วมุกดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายสุรารักษ์ สีชาตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายเอกพงษ์ สายงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงจิรนันท์ วันสีดา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงจริยา แสงใบ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองนา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงพรนภัส ว่องไว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงวิระวรรณ ภูมิลาวัลย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา นาเฮือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๓
เด็กหญิงอภัชญาภรณ์

อินราช
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงอนงค์ สมหวัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง วัดทุ่งนาเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กชายออมสิน แต้มศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กชายคฑาวุธ จอมแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายวัชรกิติ ภูขำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายศราวุฒิ พุทธา
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กหญิงนาขวัญ สมนึก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กหญิงพุธิตา แพทย์นาดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงรัชนก พิมพ์วงศ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงเจริศา บุญล้อม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงนิธิพร คงทน
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายสาคร โรมราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายวรโชติ สะทำโล
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กชายอนพัช บุดดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กชายนิติพล รักมัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยสาร
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายวรชาติ ชาวเขา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงอาริษา กระแสโสม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงอุ่นเรือน คำสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซะซอม วัดบ้านชะซอม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๒

นางสาววันทิดา เรือนเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กชายชัยมงคล พากเพียร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายธนดล แดนราชรัมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กชายนพชัย สายงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๖
เด็กชายภัทรธนากรณ์

โคตรเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กชายสุธิชา พิมพ์วงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กชายสุขเกษม ทะยะราษฎร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงพรนำมนต์ หลักทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงอรอนงค์ ศรีปากดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กชายธนาธิป ภูทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กชายธนาวุธ พากเพียร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายธีรวัฒน์ สมบูรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายนัทธพงษ์ มีมนต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายอนุรักษ์ ชืนชม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กชายฤทธิชัย แก่นโสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงกุลณัฐ นนทะเวช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงชลิดา อินท์ยู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กหญิงรมิตา คำสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงอรวิจิตรา โยธารักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กชายคมกริช คงทน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มัสธรรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงอิศราวดี พันธ์สง่า
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งธิวา อุ่นอดใจ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงลัดดา สิริมาตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายณัฐพล แปลงศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กชายวชรพงษ์ แสนเสาร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กชายธีรวัฒน์ นามเวช
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กชายอัศราวุฒิ นามเวช
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงกนกพร ดวงแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงจุฑามณี สมบุตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงชุดาพร สุพรรณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กหญิงฐิติพร แก้วตาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กหญิงไพลิน เวียงจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงรัตนา ขาวฟอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กหญิงอุษา วงค์วิไล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายสตวรรษ สวัสดิพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงดิบ วัดปาดงเย็น  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายไพรชยนต์ แสงสุนี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กชายรพีภัทร บำรุงวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

วิฑูรย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กชายกวี จำปาดอก
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๒

เด็กชายทนาวุฒิ แก่นจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๓

เด็กชายธนกร อุปถัมภ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กชายราชันย์ สีด่อน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ มัสธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริมาตร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ใต้โพธิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กชายภูวดล แสงใบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กชายพรชัย ชุมคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กชายกฤษณะ พรมลา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กชายอภิชาติ มาลาหอม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กชายภูษิต โพธารินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กชายมรุเดช อินทราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายปญณวิทย์ อินทราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายชัยวัฒน์ พิมพ์วงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กชายประธงศิลป พิมพ์ตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กชายอดิเทพ คนไว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายศุทธวีร์ เจริญวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายไกรสุรสีห์ พิมพ์วงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บุญทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำมัน

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงกัลยา บุญล้อม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงสุภาพร โพธิไทรย์

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ผ่านสำแดง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กหญิงโสลญา นันทะรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงมนิศรา จอมสวรรค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๗

เด็กหญิงอารดา แสนหยุด
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๘

เด็กหญิงอลิสา พิมพ์วงศ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๐๙

เด็กหญิงชุลีภรณ์ ปองทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๐

เด็กชายธนากร เปงทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงพิมพ์วิมล แสงใบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๒

เด็กหญิงสุวรรณา เยียวรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ หอมจู
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๔

นางสาวนวนจันทร์ สายทอง
๒๓/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๕

นายสุนันท์ โนนแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๖

เด็กชายกิตติคุณ แสงใบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๗

เด็กชายกิตติชัย บุญล้อม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กชายภัทรศักดิ

์

พิมพ์วงศ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายวีระชน เกียรติศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายสิทธิพร ถนอมทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายสรสิทธิ

์

หลักคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายสุริยพล อาสากิจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กชายอภิสร ถนอมทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงอนุชิตา ทองคำตอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กรมเมือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงพิรยา ชัยสาโรจน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงเกษร ถนอมทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงชญานิน เมืองกลาง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงตรียรัตน์ พากเพียร
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงบุษบา บุญล้อม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กหญิงสายใจ เมืองกลาง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายจตุพงศ์ พิมพ์วงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กชายเติมศักดิ

์

พิมพ์วงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กชายธนาวุธ แก้วใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กชายวรยุทธ วงษ์คำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กชายวีระพล สุดดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กชายวิวัฒน์ นำใจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กชายศักดิดา

์

แก้วเขียว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กชายสถาพร แสงสุนี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงดวงฤทัย สายสีดา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงนุ่นภา แสงสุนี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงนิลวรรณ เมืองกลาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิมพ์วงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กหญิงสุรางคนา ภูชุม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กหญิงอรัญญา บุญล้อม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กหญิงวริษา โยธารักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บูระพิน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายสิทธิพร จันทร์จริง
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พิมพ์วงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กชายชาญชัย แวดระเว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กชายพลเดช อินทราช
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กชายชาญชัย กุลสุวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายวิชัย โยปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สิริมาตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงแก้วตา พันธ์แสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ พิมพ์วงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา ศิริมาตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กชายกิตติพงษ์ โคตรมงคล
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กชายพินิจ จิตสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงกนกนาถ พันธุแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๑

นายเกตพล บุญล้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงจีราวรรณ โยธาราช
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายต่อศักดิ

์

หล้าลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๔

นายสุทธิพงษ์ พากเพียร
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดแสนสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๕

นางสาวมลฤดี ธรรมจักร์
๒๙/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายจิรายุ บุษบา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายณัฐภัทร ขำตา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สารมะโน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กชายตะวัน อบบุญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กชายธนภัทร โภคาพันธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กชายธนากร กำไรงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายภัคพล ศรศิลป
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ปานสว่าง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายเอกภพ สาระไทย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงจิลลาภัทร บรรทร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ จำปานาค
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงปริตรา สอิงรัมย์

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงพันธิตา สร้อยคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงศศิประภา พิมศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายสมชาย สายมา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายศิริมงคล สายเนตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเมือง วัดท่าเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายณัฐภัทร สมบรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายพิทวัส นามวงศ์ษา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงกชกร จุลดาลัย
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงพัชรพร จันทร์ผอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงอมราพร ทัดศรี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงอันดา รูปน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กชายอภิเดช แสนสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ ศรีชมภู
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงบุษกร ทองขาว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กชายทัตพงษ์ ปะนะทัง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงอรัญญา ดีมัน

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงทักษพร ธรรมสาร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กชายธีรโชติ เสาร์สุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กชายกรุงไทย ทวีวัน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กหญิงปนัดดา พุทธจักร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กชายรชต บุญชิด
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สำราญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กหญิงสุพิชา ชมภูวิเศษ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๕๑๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงวรรณภา หงษ์ทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงธารีย์ เงินจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศิลา วัดท่าศิลา  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงลัดดา วีระคุณ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กหญิงนิตยา หาระสาย
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายวีรชัย นาดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายวรเวธน์ แก้วพรม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงจิราพรรณ สรสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงพรณภา บันทร
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงวาเศรษฐี บุญเสริม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กชายอัษฎาวุธ จันลาศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กชายธราธิป ขาวหนูนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงนิตยา หาระสาย
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กชายภรภัทร แสงสว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงบุณยพร บุญลำ้
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงปยะดา เพียรใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กชายธนชืน

่

ขันมาก
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กชายธนโชติ พรมทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายณัฐนนท์ หิรัญพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กชายพิชญะ อ่วมงามทรัพย์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายสนธยา ชาวตระการ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงญาณิศา วงค์บุตร
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงพรวลัย สิมมา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงพัชรีวรรณ รัตนเครือ
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงภัคจินดา นามศร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงไอลดา วงศ์สระคู
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กหญิงชัยรัมภา สีแล็ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงปาริชาติ สีแสง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงศ์ขันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กหญิงนัชชา มุ่งสิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงอารียา ศิริพันธ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายวีรภัทร แสงกุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๒

นางสาวสีณหพร ภู่นุ่ม
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กหญิงเฟองฟา ผลบุญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายอลงกรณ์ พวงพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดหนองแล้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงสิรินารถ ณ อุบล
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดหนองแล้ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กหญิงศิริมล ประสาทแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดหนองแล้ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมพ์บุตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแล้ง วัดหนองแล้ง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายกิตติโชติ ผลดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายธนยุต เดชะคำภู
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กหญิงนวรัตน์ อินทวัตร์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กหญิงพรรณชมล ศรีไปล์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กหญิงนันทิชา อุตคำ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา บุญสุข
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กชายกวิน จันทิมา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงไพลิน พุทธจักร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กชายธีระภัทร สาธุจรัญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์ด้วง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กชายจักรกฤษ คชโตนด
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กชายชัยวัฒน์ วงศาเคน
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เจริญศรี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กชายทนายุต หิรัญพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กชายธนพนธ์ คงทน
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กชายธนากร เลานวดวัน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กชายธีระพงศ์ วงศาเคน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายธนทัต กุณะ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายรังสิมันต์ กิจการ
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายศุภกฤต เจริญราช
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงบงกชกร นาไชยสินธุ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงปุณิกา บัวใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงพัชรี พูลสุข
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ ชาวตระการ
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี เหนือโชติ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กหญิงภัทรสุดา เหนือโชติ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา หิรัญพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กหญิงศิริมนต์ หงษา
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงนวินดา ผิวคำ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กชายพชร ปุยวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจเจริญ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กชายวิรินทร บัวใหญ่
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงภัทรทาวดี บุญสุข
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ศรศิริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กชายจิตรทิวา จันทะเสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กชายกวีวัฒน์ อุดมแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กชายจิรเมธ แสนทวีสุข
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กชายวรายุส แสนทวีสุข
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กชายธีรภัทร บุญยิม

้

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กชายปรัชญาฤทธิ

์

สุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กชายนพพงค์ สุนทราวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กชายอิทธิเดช งามศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กหญิงกัณฐิกา บุญแก่น
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กหญิงเกศมณี บุญลำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงชาลิสา แสนทวีสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กหญิงวราพร เวชสนิท
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงพรไพลิน สายชาลี
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงแพรวา ศิริพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงมรกต เกษแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กชายประวันวิทย์ แสนทวีสุข
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กชายคมชาญ คงดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายธนกฤต จันทร์เวียง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายศุกลวัชญ์ โคตรมงคล
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

หอมเย็น
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญปอง
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๓
เด็กชายประพัฒน์วงศ์

วงศ์ทวี
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายภูมิธรรม รัตนกุล
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายวิชิต วงศ์ทวี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงศรัณย์พร พิลากุล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงฉันชนก จุลดาลัย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ จักษุนิล
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงวรัญญา มีวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ยนสุข
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กหญิงบุษกร ทวีบูรณ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กหญิงอินทิรา ชมบุญ
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กหญิงณัฐชยา สายวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายนันทพงศ์ ศรีคง
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กชายอธิราช ชมภูเขา
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กชายวิรกริช โคตดก
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กชายเมธิชัย สติมัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กชายนวพล พันเสมอ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กชายมนตรี คงดี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายทินกร บุญหา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา วงษ์สุวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงนิรชา ยนสุข
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงนภัสศร ไหมชู
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กหญิงเอมมิกา คงดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กหญิงธนารีย์ ศรีพิมพ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงพรธิตา สายยส
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงประภานิช ศรีโท
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ผลาพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กชายศักดิธิเดช

์

วรรณโก
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กหญิงกาญจนา ยนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญเนตร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงจิรภิญญา สาลีงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงฐิติสุดา หงษามารถ
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงธนภรณ์ พงษ์ภิรมย์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงปณิดา คงตางาม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงปยาภรณ์ เอมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงระเบียบ คงดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงสุธิมา สุจริต

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงนริศรา ลาภเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงตางาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๒

นางสาวสุพรรษา แสนบุญศิริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กชายคฑาวุธ ชุมบุญ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายชยันต์ สีวิบูลย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กชายณรงค์ชัย คงโท
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๖

เด็กชายธนากร ชาลี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กชายธีรวิทย์ มีวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กชายปยชาติ แสนทวีสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายวรเมธ คงตางาม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สีหบัณฑ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กชายอมรเทพ มันวงศ์

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายภูริพัฒน์ วงศ์คูณ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงศิกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กหญิงกานติมา คงโท
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงข้าวขวัญ สาโสม
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เหมือนลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กหญิงปรารถนา อบคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงพรสิตา สายชาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงภัทรสร พาพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงมธุรา ราชเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ จันทร์เวียง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงวริศรา พาเรือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงสุนิตา คงโท
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กชายกล้าณรงค์ ฉายฉัน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ดีแสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายโกสินทร์ ยลสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กชายจิรัสย์ อุ่นหล้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ชุมศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายธีรภัทร ชมบุญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายบุญจันทร์ พิลากุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กชายปริวัฒน์ บุตรศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กชายพงศภัค กองทำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กชายรถเสน สิงห์โค้ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กชายอมรเทพ วงค์ษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ แสนทวีสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงกฤติยาณี สีหบัณฑ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงกุลธิญาดา แสนทวีสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กหญิงจินดาพร พงญาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงจิราภา หอมเย็น
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงจิราพัชร วงษ์อาจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใจทัด
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงปาลิตา ภักดิดร

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงพรพิมล คงตางาม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กหญิงพิชญาภา เดชะคำภู

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงลลิตวดี คงงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงสุภานัน เจริญวัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กหญิงสุภาพร คงโท
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงอารยา เชือโชติ

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงเพียงพลอย ทวีพงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงปภาวดี เวฬุวนารักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงอรปรีญา คงตางาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงสุฐิตา ทีฆะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา จีนทองหลาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กหญิงจิดาภา คงตางาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กหญิงปฏิมา จันทร์สด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กหญิงปาริฉัตต์ นพเก้า
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายก้องกิดากร สติมัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายเฉลิมชัย นามคีรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กหญิงกมลเนตร ผลาพร
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กหญิงอัครยา คงดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงสุกันยา นาคสุวรรณ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ ทองอยู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายอิทธิพล ง้วนดิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายชัยนันท์ แสนทวีสุข
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายเมษา แสนทวีสุข
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสนทวีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงวิไล แสนทวีสุข
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงดรุณี คำหิลาด
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กชายอาทิตย์ วงทวี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กชายอัครชัย บุญสนิท
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กชายโกเมศ แสนทวีสุข
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หอมเย็น
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงรดามณี เดชะคำภู
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงชญาดา ดำดี
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) วัดบ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายจตุพร ทรารมย์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายจักรภพ บำเพ็ญ
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายณัฐภูมิ มารยา
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายธีระพงษ์ วงษา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายนฤบดินทร์ กุศลส่ง
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายรักชาติ สัมฤทธิ

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กชายสัญญา สายตา
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กชายเอกลักษณ์ บัวผัน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงนนทิยา กะมะณีย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงยุพิน ไชยทอง
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงศิริยากรณ์ สีทาป
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงสมฤดี บุญยิง

่

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กหญิงอัจฉรา วงษ์ประเทศ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงนิภารัตน์ คำเคือ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กชายไกรวิชญ์ บัวทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กชายภัทราวุธ ดวงชัย
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กชายพงษ์ภิวัฒน์ คำสวาสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กชายภรรควัฒน์ วรรณโนรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นวลแจ่ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงรัชฎาพร บุญประคม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กชายนันทวัฒน์ กองแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงบัณฑิตา ช่างบุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงศิราณี จันทราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงสาลินี มิฉนัน

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กชายเตชสิทธิ

์

มงคล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กชายเสกสรร บุญศรัทธา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กหญิงอรณี แนบชิด
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กชายธนันท์ชัย ตะคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร กลินบัว

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กชายพนศูล ขันธวัตร
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กชายวินัย พิมา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายเสกสรร บุญแถม
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำแพง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายเอกชัย ดวงสว่าง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายปญญาวิทย์ วรรณโท
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายวิรัช เจริญสว่าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงวรารัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงดวงธิดา ทองแจ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงทิยานันท์ เรืองพล
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงทิราภรณ์ ตามบุญ
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ กุลวงค์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงทิพย์ภาดา ทองเหลือง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หงษ์มณี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กหญิงนุชจิราพร เกียวแก้ว

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายกฤษดา จันทร์แดง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายชนาธิป หาญกล้า
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กชายเชาว์ สีหาโคตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กชายณภัทรพงษ์ ศิริคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ ทารการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายดุลนภพ ศรีจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายธราเทพ คําพานิล
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายธันวา มุเนืองรัมย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กชายธนาทร กันยามา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กชายธนวิทย์ วังแสง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กชายประสิทธิ

์

จิตปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายพีระวิทย์ แหลมไทย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายพงษกรณ์ พรมเกษ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ทองแจ่ม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กชายวรจักร อรรคบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กชายวีรภัทร คำภาทู
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กชายเสกสรรค์ สำราญ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายวัชรพล ชืนจิตร

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายรุ่งสุริยา เรืองแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กชายสมร ฤาษี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ กันยามา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงกาญจนา บุญเจือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงปนัดดา สีดาจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ไชยสุวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ มณีศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงพัชรี ไวยะพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงเพ็ญศรี ตู้ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สินพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงรุ้งนภา ศรีจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กหญิงปนัดดา วิลามาตร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กชายมนัสชัย บัวใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กชายจตุพล คำหล้า
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กชายจารุกิตติ

์

คันธศร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ ทองเต็ม
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กชายพงศธร สมศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กชายพีรพล ขันทอง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

สอดส่อง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงณิชดา ทัศบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เวียงคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา จรจิตร
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงพันดาว จำปาเทพ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงแพรวา โคกลือชา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงภาสินี มาลา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงวาสนา บุญยิง

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงปริยาภัทร โททอง
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กชายพลพิพัฒ อุปถัมภ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กชายอเนก สุดยอด
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กชายอภิชาติ แก้วใส
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ อาตมา
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงชุลิตา แก้วใส
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กชายเจษฎา ธานี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กชายศรัญธรณ์ แก้วมัน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กหญิงประภาพร คำอุด
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กหญิงปยะธิดา อุปถัมภ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กหญิงอภิญญา ศิริบูรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงสุนิสา คัตวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กชายเจษฎาพร สุวรรณ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กชายอโนชา เรือนใสแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กชายสนธยา สิงหาธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงวชิรา สมพร
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงกานติมา ศรชัย
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงศิริวิมล บุญสร้าง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงวรนุช พรเลิศ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กหญิงประภาพร สมพร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงรุ่งนภา หารวย
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดานะ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่นเนือ

้

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงช่อผกา หาลวย
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงพรพิมล เพ็ชรสูงเนิน
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กชายปรวิทย์ ส่องแสง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กชายกมลชัย พุ่มจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงพัชรา หารวย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กชายธีระพัฒน์ สายสี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงวันใส ดุจดา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทระมาตย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กชายกฤาดา พูลมาศ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายณัฐนันต์ คมขำ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายธนภัทร หงษาอ่อน
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กชายอภิชัย สายศรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงธิรารัตน์ พานสิน
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงนันธนา ชุมนวล
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงปภัสสร ศรีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โพธิอำไพ

์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงอัจฉราพร สิงสีเทา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กชายจำนง เค้าทอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กชายธนชาต สายสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กชายภูตะวัน มังมี

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายสิทธิโชค แก้วทองคำ
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายไกรวิชญ์ อุผา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เสวะนา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายณัฐภัทร ปชนี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายวีรพล พุทธา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

งามสุข
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงจำปา วิระมาตร์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ดวงทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงวรรณิษา คูณเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ กลินหอม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ จันทะแสง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงวรนุช สิงห์ขัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงศศิพิมล ศรีทอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงศิริวิมล เส้นเกษ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงอรุโณทัย หอมเงิน
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กชายเจษฎา ชุมนวน
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงอรชุน แสงทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กชายธนทัต สืบวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กชายปฏิมากร รุ่งแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กชายสมพร ชุมนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงพรปวีณ์ งามสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กชายธนพล เภาอ้วน
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กชายวีระพงศ์ นนท์ศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ กันยามา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนทวีสุข
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงปริพัตร วงค์ประเทศ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๖

เด็กหญิงอาทิวราห์ จันทร์โพธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กหญิงศศิธร ส่องแสง
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กชายอานนท์ สาโสม
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายธิติภูมิ เสนาจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายปฏิพัทธ์ สมแก้ว
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายรุ่งเรือง ธรรมโส
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงจีราภรณ์ ตะวังทัน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๓

เด็กชายอนุชิต สาโสม
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ อ่อนศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๕

เด็กชายธนารัตน์ อุ่นอก
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๖

เด็กชายนพณัฐ ผ่องศรี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๗

เด็กชายยศกร พลเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๘

เด็กชายอภิวัตน์ สีลาพัด
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๗๙

เด็กชายอภิวุฒิ มณีสาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๐

เด็กหญิงเกวลี ขันทะวัตร์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๑

เด็กชายวรานนท์ ปะวะบุตร ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปรือทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงกาสะลอง ตึกเพชร
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย จันเวียง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองโส
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ปอมหิน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงนภัสรพี กุมภิโร
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงพิชยาภรณ์ มณเฑียร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงวิชญาดา วงษ์โต
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงศศิธร ฮวดสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงอัจฉรา พละศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กชายกันตพงษ์ บุตรดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กชายจิระวัฒน์ ศรีลารักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กชายชาคริต สาโสม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กชายธนพร ทบพวก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กชายนนทชา ล้อมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ ต้นโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กชายศิลาลักษณ์ อานนท์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายสถาพร ทาระนัด
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงกมลชนก สมทรัพย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงกัญญาณี คำไหม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงนริศรา ประสานพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บำรุงสิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงศศิการณ์ พัดทอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงศิริกัญญา กัสนุกา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงสุนิสา สาโสม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงสุภาษิต บุญเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงอรดี ปอมหิน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กหญิงพุทธิชา คุระโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายธนกร ปองปก
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายชินภัทร แดนศิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กชายกฤตเมธ ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กชายนิรภัย นาชัย
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พกกลาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงชนกนันท์ คณาชอบ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงอทิตติญา นนทะลุน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงสุมิตา แสนมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กชายธนพร สุตะพรม

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๑๙

นายจิรวัฒน์ โยธิโน ๒/๖/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๐

นายธนพล ทองสะอาด ๔/๕/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๑

นายธีระวุฒิ บุญลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๒

นายนนทวัฒน์ สะเทือนรัมย์
๑๖/๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๓

นายพงศ์พัทธ์ ดีคำพันธ์
๑๔/๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๔

นายวิรัช สายสี
๒๗/๔/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๕

นางสาวสุชาดา แก่นโสม
๑๕/๘/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

โสดาลี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีดาแจ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีดาแจ่ม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กชายดนัยณัฐ วิรุณพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายดนัยเทพ วิรุณพันธ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๑

เด็กชายเจษฎา ศรีสุระ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กชายณกร สุขเกษม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กชายศิรวิทย์ จิตจันทร์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กหญิงพิชญธิดา แสงสันต์
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สิงห์งอย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ คำคง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ปอมหิน
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กชายรพีพัฒน์ พาผล
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กชายชาญณรงค์ แสงสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายศุภณัฐ กฤษดานุกูล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายธีรดนย์ อุนาพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กชายโชคอนันต์ ศรีสุชัย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายธนธรณ์ พรมวัลย์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กุคำใส
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายอังกูร จันเพ็ง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ผลคำ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงชลนิภา เรืองทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงสุริษา สุทธิประภา
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงศุภนิดา ปญญาดี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงอรอินทร์ มาพงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงอัจฉรา สุกัลยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กชายธนากร บุญเคล้า
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กชายเศรษฐพงษ์ มลิทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กชายโกมินทร์ เสืองาม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๙ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กชายวัชรินทร์ เกิดโต
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กชายนัฐพล นาอุดม
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายอมร โคกโพธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กชายเจษฎา ยุวะวาสน์
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กหญิงปวีณ์สุดา คำพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กหญิงสริตา ชาญจิตร
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กหญิงณัฐธิชา โพธิศรี

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ทะวงศรี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงชนากาญจน์ สระพิมพ์
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กหญิงเอชิตา อินราช
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงชลธิชา พูนพิน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กหญิงรุจจิรา อรชัย
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายสรยุทธ สายคำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายวิชชากร ภักดีล้น
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายฐิติกร ดันนอก
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กชายกฤษณะ ดุสิตา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ สายมณี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ต้นโพธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๓

เด็กชายวีรพงษ์ จงจิต
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๔

เด็กชายธนากร บรรลือ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กหญิงศศิธร บัวใหญ่
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงจินดามณี ทรารมย์
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงกุลธิดา คำรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กหญิงสุรางค์พิมล แก้วคำ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปรูกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงจิรัชญา ปรูกระโทก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงจิราพร วิเศษศักดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงศุภสุตา ทองไทย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา สุมาโรฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงอรณิชา พิมพ์บุตร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กชายพีรภัทร เทพราช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ พิมพรมมา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญรินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๘

เด็กชายพรพิทักษ์ สุระคาย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายระติศักดิ

์

จอมขวัญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๐ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายภูธเนตร ภูมิสาร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ นามแสน
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ โรมพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กชายพงศกร แสนจักร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายนพรัตน์ ถาพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงทิพธัญญา แก้วพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงนันท์นภัส มามาก
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๗

เด็กหญิงสกุลวรรณ ก้อนศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงปาลิตา เจือจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงสุชานันท์ เชิดชู

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๐

เด็กชายโยธิน จันทร์ทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดุสิตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ ปรือทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงธนัญญา บุตรสาลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๔

เด็กหญิงธัญสินี พะคะเวช
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงสุนิสา หาญณรงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงพัชรี ผ่องศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๗

เด็กชายศุภกร สาโสม
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กหญิงอัญชลี สายแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายวัชรพล กัญญา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายบำรุง กลินจันทร์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กชายวงวสันต์ มาฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ เจือจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กชายทัพพ์ วงษาไชย
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กชายวรายุทธ คุณนาลาศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กชายอุทธิ บัวใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายอนันตชัย สว่างวงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กชายพยุงศักดิ

์

พุ่มจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายธนาธิป จิตต์ธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กชายเศรษฐพงศ์ คำเพราะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กชายธันวารักษ์ จำปา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายนันทพงค์ อรชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กชายณัฐพล มอบหมาย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กหญิงชลธิชา สูงขาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กหญิงสกุณา แก้วนิล
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๑ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กชายอนนท์ สุพล

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กชายภูธเนศ ผ่องศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กชายพีรดนย์ เหลือผล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ สีเขียว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๐
เด็กหญิงแก้วมณีเพชร

ทองแท่น
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ รัตน์พล
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๒

เด็กหญิงณัฐพร กุนประวัติ
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กหญิงภัทรชริดา พันจำนงค์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงปนัดดา มังสีดา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายธนกฤต จำปา
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงวรรณิสา โรมพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ศิริผล
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๘

นางดวงเดือน นาคทรัพย์
๒๗/๓/๒๕๐๖

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๓๙

นางปยวรรณ จันทร์พวง ๔/๘/๒๕๑๗ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๐

นายไกลกังวาล พิมพ์กลาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๑

นายเจษฎายุทธ ภุงาม
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๒

นายธนวัฒน์ สายพฤษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๓

นายวิษรุท ผาดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๔

นายปริญญา สูงขาว
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๕

นายภูษิต สินโพธิ

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๖

นางสาวสินจัย เข็มธนู
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๗

นางสาวอรวรรณ เมคัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๘

นางสาวสุภารัตน์ เพ็งเพ็ญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๔๙

นางสาวรัชฎาพร ทองหล่อ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๐

นางสาวนริศรา จัตุรงค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๑

นางสาวฐิติมน ขันวิชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๒

นางสาวนำทิพย์ สุจิตรา
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กหญิงสุนิตา สายพิมพ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กหญิงศิรินภา สะโสดา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กหญิงอรณิธา สีดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี เสริมสกุลชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กหญิงนันทกา บุญมาโฮม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พาอินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายสราวุทธ ดาภา
๑๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา สว่างเนตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กหญิงรจนา หอมหวน ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายเอกรินทร์ คงคาพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กชายกฤษดา สารภาพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กชายกิตติพงค์ รูปอ้วน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กชายธนากร ชราศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กชายธีรภัทธ คชแพทย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กชายอนุพงค์ สาธุวงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กชายอภิชาติ แสงสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วรสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงเกสรา ทองศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงดาราพร สุกะเลิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ พันโนลาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงนำฝน อ่อนวรรณะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงปยะธิดา ปสสาสิงห์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงพิไลวัลย์ โพธะวี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์ บุญมานันต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงมนทกานต์ มุทาพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงลีเฟร์น วอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงวรัมพร ปญญาใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงวารุณี วันแสวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงวิชชุดา วันแสวง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ กาสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สายเสนา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายธนพล โสสว่าง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ ใจภักดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายภราดร ลาสุกร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายศรันธร วันทากูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กชายโอภาศ เคล้าทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ อบมาพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กหญิงเจษฎาพร บุญชิต
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงจันทิรา นามฮุง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา บัวงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กหญิงนิรมัย คำโพติด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๓ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงพัณณิตา พระกะทำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงเพ็ญศิริ สิมมา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กหญิงมยุรา วงศ์พรมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กหญิงเมทินี อ่อนวรรณะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กหญิงวันทนา เสตรา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงศิริกัญญา จันดาชาติ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงสิราวรรณ เขียวนิล
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงสุจิตตรา คงมาก
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงอรนิภา ทองรส
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กหญิงอรุณธิดา ศรีชมภู
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พันธ์คำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กหญิงยุภาภรณ์ แก้วมานะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายธนโชติ มะคะพิมพ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายนนทวัช จำเริญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายพรชัย พุณเสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายรุ่งตะวัน ไตรรัตน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กชายเอกลักษณ์ ปริโยทัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ สายสิงห์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กชายธีปกรณ์ ทองคำผุย
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กชายศราวุฒิ มีคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงประภาภรณ์ พิลารัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงภรณ์ธิตา คำแพงจีน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงอรญา ไชยพิลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ แสดศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงรุสลัณค์ มณีวรรณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงอัญฤทัย ถมนาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ ทองคำวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงมลธิดา มายา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงกัญภา ต้นคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงบุษกร บุญมางาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กชายสุริยา พิมเพียง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กชายภูริณัฐ จำรัสกุล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา กันยาสาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงพิมกมล กาเมือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงนัญธิญา ปญญาบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๔ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ กุลธิ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๑

เด็กชายก้องภพ แสงสุข
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กชายกิตติกุล ดุจดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กชายทีฆายุ แสงสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กชายธนชัย ปตถาสาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กชายศักดิดา

์

สุวรรณกูฏ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กชายสุวิทย์ คันธจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กชายสมพงษ์ หงษ์อาจ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายอนวัช ปุญประวัติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กชายอนิวรรตน์ มูลชาติ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่อนวรรณะ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กชายณัฐกร ทัดศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กชายธีรเดช ชราศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กชายปรีชา บุรารัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงวรนุช พรมมาโฮม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา รูปอ้วน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กชายวุฒิชัย ระดาบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กชายอนุชา สากุลา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๘

เด็กชายอดิเทพ ชุบคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๔๙

เด็กชายธวัฒชัย บุญมานันท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๐
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ภูมิพัก

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๑

เด็กหญิงธัญสิริ พันธ์คำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๒

เด็กหญิงพรสุดา สว่างเนตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงมรรณริการ์ พรมศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงชลธิชา สนสุวรรณ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงฐิตาภา หอมหวล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงนลนีย์ สินสุวรรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๗

เด็กหญิงพิชญธิดา รูปอ้วน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงรัตนธิดา สุโพธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงสุพัตตรา สุกะเลิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กหญิงอุมากร พันบุปผา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงอัญญาวีย์ สีภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงวิจิตรา นิตอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กหญิงปยะนุช จันทิมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงยุบลวรรณ วงษาสันต์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๕ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ วรพุฒ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายวัชรินทร์ เอกศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายอรรถกร สุกเลิม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงอนิชา อันชำนาญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กชายฉัตรรินทร์ ทองอ่อน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กชายชัชพงศ์ ประดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กชายพีระภัทร์ ประทุมเลิศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กชายภูชนะ สากุลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กชายเรืองชัย อ่อนวรรณะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กชายวรวิทย์ นิตอินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กชายสถาพร พรมมาโฮม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กชายศักรินทร์ นวลจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กชายอาทร แก้วสีใส
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ลาพุฒ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มิชารี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กชายฤทธิศักดิ

์ ์

สิงห์แจ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ใจภักดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงฐาปนีย์ มาหา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ พรมมาโฮม
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงเมธาวลัย สายทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงวรานุช วิริยะภาพ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงวารุณี กุลบุญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กหญิงวิลาสินี ไพกะเพศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กหญิงสุนิสา กุลธิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กหญิงยุวดี ทองสิงหา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กชายชาญวิทย์ สมวิลัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กชายวีระพล นิตอินทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กหญิงรินรดี ใจภักดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๓

นายรัฐพล สาธร
๒๕/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๔

นางสาวณัฏฐ์นุดี โพธ์์งาม

ิ

๑๐/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๕

นางทัศนีย์ มิงขวัญ

่

๒๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๖

นางบุญดา สายเสมา

๒๗/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๗

นายประเสริฐ สุวรรณพรม
๒๕/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๘

นางพจนีย์ ปราณีบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๓๙๙

นางสาวรัศมี พรมสะอาด
๑๘/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๖ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๐

นางลัดดาวัลย์ นิตอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๑

นางสมหมาย วงศ์สุวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๒

นางสิริยาภรณ์ ษรเสวี
๐๓/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๓

นางสาวสุพรเพ็ชร เมืองโคตร
๑๓/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๔

นางอรวรรณ บุญใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๕

นางอรอุมา ไวยวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๖

นายเฉลิม ผลยาม
๐๖/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๗

นางเสริมศรี แสงสุข
๑๓/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๘

นายไพรัช มิงขวัญ

่

๑๑/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายอภินันท์ แดงพรม
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายภานุมาศ ทาสอย
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญจวรรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กชายวันเฉลิม สุรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กชายบุญยกร อัครอำนวย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิลศิลปศร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ แสวงเงิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กชายพงศกร ผิวจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงญาตาวี เจริญรัมย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงสโรชา ยิมศิริกุล

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กหญิงนฤมล คำริกาบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กหญิงนรินทร์นิภา ปรุงเรณู
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กหญิงรุจิรา สุวรรณภาพ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงบุญสิตา ช่วยมิตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ พรมพา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กชายไพรสัณฑ์ อบมาลี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา พาลแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ โพธาราม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กชายกิติธัช วงษาชัย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กชายปยวัฒน์ ยอยเงิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงอรวรรณ อนุพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงวรัมพร แก้วจินดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กชายจตุรพร ละมูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กชายจิรกิตต์ กัณยุตะ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กชายชินราช สำโรง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กหญิงวรรณวิสา อินทร์ขาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๗ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงทวิณีย์ ทวีพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงรฐา ประกอบสำเนียง
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงอรวรรณ โซ่พลงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงสุวนันท์ อำพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ คำภู
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กชายธนกร พละการ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กชายธนันชัย อัญโย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กชายกฤษฎา บุญมีมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กชายพีระพันธ์ นวลจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๔

เด็กชายชิติพัทธ์ สวัสดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายภูวดล สีขาว
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กชายปยะทัศ นวลจันทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กชายภัทรพล พืชพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายทวีป บับพาตาธิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดชู
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงลักษณารีย์ กุลอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงชนิตสิรี ศรีสมุทร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงมันทนา แก่นศรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มันคง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายอัทธวัฒน์ วิลาวัลย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายภัทรพงษ์ จันทราดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายภูวดล สิงห์แจ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ นวลจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กชายพิเชษฐ์ แสงมืด
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีโกศล
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กชายปกรณ์ ตรีสา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงศิริพร ทิพสมบัติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ วัณเพ็ญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงประภาพร เมษาดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เล็กอ้น
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ เล็กอ้น
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กหญิงบุญญารัตน์ คำปญญา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กหญิงพรนิภา ชนะนิล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา กุศาเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๘ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงจุฑามาศ เอียมสะอาด

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงเกศราภรณ์ พาพะหม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงปนญดา สายแวว
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงพัชรา สิงห์แจ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กหญิงกุลณัฐ เจริญทัศน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายนันทวุฒิ อำมาตมนตรี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายปณณวัฒน์ อาสาเน
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายธีรภัทร อ้อมทรัพย์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กชายนนทกานต์ อ้อมทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กหญิงมณฑิตา เสียงหวาน ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กชายรังสรรค์ ปญญาวัน
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ สนธิโพธิ

์

๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กชายศิวกร คำมงคุณ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กหญิงชลิดา ศุภโกศล ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายนิภาดา พิมศรีโครต
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงพัชราวดี ชารีรัมย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กชายฉัตรชัย กุสาเดช
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงทวี
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กชายธนโชติ ทองเกลียง

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กชายธนากร สีคราม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายสงกรานต์ คะเณย์แน่น
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายอนันทวีป เชียวชาญ

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงนิภาดา สุนทร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงนรีกานต์ คำมงคล
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงอารีญาภรณ์ เตชะ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กชายเตชะสิทธิ

์

บุษดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กชายนวพล สีลาลาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กชายพีรพงศ์ ศรีโชค
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กหญิงปราณี สุภโกศล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กหญิงพัชริฎา แจ่มกลาง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายพีรวัส จำนงค์สังข์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงณัชชา ปองคำ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๒

นายนันทวัฒน์ สาธุจรัญ
๒๔/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๓

นางสาวภัทธิราภรณ์ วัณเพ็ญ
๒๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๔

นายมนะชัย พรมด้วง
๑๙/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๙ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๕

นายสุริยา ทองล้วน
๑๓/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๖

นางสาวอรัญญา วงษาทุม
๑๒/๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๗

นางสาวเพ็ญพิชชา สมสี
๑๗/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหม้อทอง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายปุรเชษฐ์ พิมพ์พันธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงลินดา ลีลาศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กชายกวิน ทิลาธรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายรัฐภูมิ ทุมนาค
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญชู
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ ทาวรมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงวิมลมณี พาพหม
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคชัย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงนิรามัย ลาภูธร
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กชายอิทธิพล ลาภูธร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๘

นางสาวนาตยา มุกดากุล ๓/๙/๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กชายกิตติรวี

์

สายสัน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กชายเจษฏา สันเทียะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กชายชัยวัตน์ เอ้กา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กชายนาวิน เพ็งโสภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีดาโคตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กชายภัทรดนัย พรมสี
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ กาญจนไพสิฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ วันแสวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงมัศยา วรรณประภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงสิรินยา คำแก่นกลาง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กชายจักรี ชุบคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงกรกมล คำภูมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงอิศิริยาพร เขจรพูล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กหญิงกรรณิกา พงญาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กหญิงชลิดา โสภา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงญาณิศา ขันแข็ง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงสุนิสา อินทร์ขาว
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กชายพิชิตชัย แสงจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กชายนรุตน์ชัย แขมคำ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กชายพนม ดาราพันธ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงจิตรทิพย์ คำเสมอ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงชุติมา ดวงแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงปภาวดี มุทาวัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงพิมพ์นารา พวงบุรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายนวพล สุตาวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

อนันต์
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ คชแพทย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กหญิงศรินทรา กองพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายภัทรพล บาตสุวรรณ
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กชายสมบัติ นามวงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กชายสนธยา เพ็งแจ่ม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กชายศุภกิจ บาทสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กชายจักรพงศ์ วงษาทุม
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กชายสุภี เวียงคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กชายศิริวัฒน์ บุญมี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กชายเอกราช คำสว่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายวัฒพล พิมพ์ชัย
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายโอพาส เสาพรมพวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ บาตสุวรรณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กชายพงษ์พล เมษาดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา พันธ์วงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงปนัดดา วรชินา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กชายทรัพย์อนันต์ ค่อมบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๒

เด็กชายธนากร สายสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายปญญา ใจภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายพงษ์ศิริ สาธุวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กชายสุชานันท์ แก้วปญญา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์อำนาจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กชายเอกพล ดวงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กชายอำพล สร้อยมาลุน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจภักดี
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ อ้อมทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กหญิงจริญญา เทพภักดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กหญิงฐานิดา วงศ์สิงห์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กหญิงนิตยา คำมุงคุล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กหญิงนิภาภรณ์ สาระกิจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์อ่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงสุนิสา ทองศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ จอมหงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงธัญชนก ประดู่
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กชายวิทยา วงค์ขอม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กชายบุญรอด สำราญสุข
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กชายสถาพร กากแก้ว
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แสงเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กชายปรีชา ญารักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กชายภานุพงษ์ สิงทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ผ่องแผ้ว
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วงค์แก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กชายรัชโยธิน บุญไว
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายอาทิตย์ ชินโชติ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายอนุชิต สุขหอม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยสงค์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงจรัญพร วรรณโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กหญิงดาณิมา ทองเชือ

้

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงนัฐลดา ไชยโชค
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงนิธิศนล อรรคบุตร
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงนุชชิฎา วงศ์สุด
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงสุภาวิตา บุญไว
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงสายนำ สาลีคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงอริศรา หาญเชิงชัย
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายพีระพงษ์ ปดภัย
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายศราวุธ คำศรี
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายภูริพัฒน์ ต้นจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กชายเอกราช ทองรอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ลัดดา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กชายพีรพัฒน์ อินแผลง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กชายธีระวัฒน์ ศิริเทพ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงสุธิชา ประเสริฐสิน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงศิริกานดา โทพิลา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงสุลิตา นามรักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงรัตนวิภา หยาดทอง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมเจริญ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงปรียาพร ด้วงพรม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ ศรีเมือง
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายญัตติพงษ์ ประเสริฐสิน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงมนรดา ทองโปรย
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงศกุนิศ แก้วภักดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มิงจันทร์

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ ปญญา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงปริยากร จันทร์ทรง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายอนันตชัย บุญทรง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงมุชิตา เบาะแฉะ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พลเขตต์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงสุภัชชา เจริญพระ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงอลิษา สายกระสุน
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายชัยยะสิทธิ

์

ผลพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายภานุวัฒน์ หัวคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กชายเหิรฟา นพโสก
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายชิตพล บุญช่วย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กชายปวริศ บุญเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กหญิงเบญวลี ศรีหงษา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กหญิงจีรภา จุฬานัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กหญิงบุษราคัม ธรรมเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองแดง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงเพชรลดา ขจรกลิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงปนิตา พรมเย็น
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายอานันท์ปทีป ปสนา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงนริศรา ปสสาสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สูงขาว
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงชมภูนุช วรรณเวช

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงอรัญญา สายกระสุน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงบัณฑิตา ถาศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กชายธัญวุฒิ เบาะแฉะ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยเดช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงวิไล สิมมา
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงศ์พิทักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงถาวรีย์ โสดากุล
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายธนากร แสงสว่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กหญิงอภิสรา สายงาม
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กหญิงพรนภา ผลแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กหญิงศิรินภา ชุมนุม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กชายสุวิชา ดวงศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงวิจิตรา จันทริด
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กชายธราธร กุณรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่

วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายสรศักดิ

์

พุทธเกษ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ กุณรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงกมลทิพย์ ทาระขจัด
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงสิราวรรณ นามทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สว่างช่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายเกียรติชัย บุตรพรหม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่

วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงภารดี สันติพงษ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ธาตุทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายศุทธสิน แก้วอาษา ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ยางสุข
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายจีรพงศ์ พรมพิลา
๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายญาณวุฒิ ราชวันดี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กชายถิรธนา สิมมาเคน
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กชายธนาธิป หมายมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กชายพลภทร ภูนพทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายมีชัย ไชยธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายศรายุทธ คำมะกุล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายสุกลวัฒน์ อำพรศรี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กชายอนุชิต สังกลิน

่

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ส่องศรีโรจน์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ ปรัสพันธ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กหญิงพิชญาภา เสนคำสอน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงพิชามญธุ์ เสนคำสอน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงศิริประภา พลชัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงทิพวรรณ มะคะวา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงศิรินาถ คำศรี
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กชายศิริโรจน์ พันชรา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กชายกฤษดา บุริบรรณ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วงคำษา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กชายบุรินทร์ พรมยม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ทานุมา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายภาคภูมิ นัยนิตย์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กชายร่องกล้า หงษ์คำจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ หอมดวงศรี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงกฤติกา สร้อยดอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วังสาลุน
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงทีวะรา เลศนาดี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงบัณฑิตา คำประเสริฐ
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงปทิตตา ศรชัย
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ มาตบุญโท
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงศิรินันดา คูณคำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทองคำวัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงสุมินตรา นะวัน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงอารยา คำปอง
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงอริศรา พวงประจำ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๘
เด็กหญิงวิลาศลักษณ์ บุษบา

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กหญิงรัญชิดา พุทธเคน
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ สีเข้ม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กชายจักรินทร์ พรมกอง
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงวรนันท์ ศรีจันทร์ดี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ แก้วชนะ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วชนะ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงอภิชญา มาลาสาย
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงเกวลิน แสวงวงศ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กหญิงสุธิดา กัญญาชาติ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ นามนิล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายวุฒิชัย สุขน้อย
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายชิษณุพงค์ นิลคำแผง
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงกัลญาณี ศิรินู
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงนันทิญา การะมาตร์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงณัฐฏาพร วงค์โหง่น
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กชายอดิศร มีพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๕ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กชายสุรพัศ มีพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงปาลิตา วงค์แสนสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงวราพร คิดถูก
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงสิริมา จำปาขีด
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กชายธวัชชัย จันที
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ไหประโคน
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กชายศราวุฒิ ไชยบัวรินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กชายนันทยศ รักษายศ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายก้องเกียรติ กัญญาสาย
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์พุทธะ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กชายปุลพร วงศ์สุธา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กชายเอทิปกรณ์ กุลวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กชายธนากร อารีย์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ริทัศโส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กหญิงสุธิศา สายยืน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๐

เด็กหญิงณภัสสร ผาน้อย
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ คำปน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงศศิธร ศิริณู
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงเบญจวรรณ ริทัศน์โส
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงสาริกา บัวงาม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงจิราวรรณ เข็มพรมมา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กชายภุชงค์ จันทร์ลา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๗

นายทิวา วงศ์สุธา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์สระน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กชายพิษณุพงษ์ หงษ์หาร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงกาญจนา คำศรีสุข
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิสง่า

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กชายกิตติชัย วงค์ษาเคน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กชายชนะชัย ดิษดำ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กชายนวพล พรมกอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายอภิชาต สูงขาว
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ จรลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กชายอานนท์ ใบบัว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงเกศริน พิมพาศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วรรณมา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กหญิงธาราพันธ์ ทองเทพ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงปภัสสร ทองพิเศษ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ จำปานาค
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงสุวรรณวดี สีแสด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หอมเงิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงปยะนุช กานา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กชายวรเมธ สุขขี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กชายณัฐพล บำรุงผล
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กชายทวีกุล มนต์ขลัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายธีระพัฒน์ อ้วนลำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายพงศภัค ชูคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กชายอนุชิต สวัสดิพงษ์

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กชายอภิเดช จารุกาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงญากานดา อิมใจ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงธารทิพย์ วารินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ วงศ์คำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงปรัญญา บุตรอ่อน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงฐิตินันท์ แก่นจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงอรปรียา มารญา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงเนตรนภา พรเจริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กหญิงชลลดา ผัดดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๐

นายจักรกริศน์ แตรบรรเลง
๑๐/๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๑

นางสาวดวงใจ เบ้าทอง
๑๗/๑๐/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กชายชานนท์ พันธ์ศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายนนทวัฒน์ สายโสภา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายวิชยา หาวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กหญิงกฤติกา ศาลาแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กหญิงวิชุดา ลาโพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๗

นายสุชาติ หวังดี
๖/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๘

นางสาวจันทร์ทิรา การะเกษ ๓/๕/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๗๙

นายธีรภัทร อร่ามโชติ ๙/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๐

นางบุษบงค์ บุญศรี
๒๘/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๑

นางสาวมนทิรา โพธิงาม

์

๒๐/๔/๒๕๒๘
โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๒

นายศักดายุทธ ทวีพัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๓

นางสมลักษณ์ หวังดี ๘/๑/๒๕๑๓ โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กชายเอกพล ดวนใหญ่
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงวรรณภา พลอยสมบูรณ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงวรรัตน์ อังคุละษี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์ด้วง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กชายพฤฒิพงศ์ รากวงค์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ กัญญามา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กชายวัชระพงษ์ โมหา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กหญิงวนารีญา พรมวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

งามสุข
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายวุฒินันท์ ผ่านไฟ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายพันธวัช จอมใจทิป
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายธีรภัทร ดานำคำ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

นิพขันธ์
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงธนพร บุญวัน
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงวิชญาดา สิงห์มนต์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กชายปณณวิชญ์ ฉวี
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กชายปฏิภาน ขันสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงธลิตา คำร้าย
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายรุ่งสุริยา พิลาสาสน์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงสิริวรรณ เดชคำภู
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายเสริมชัย บุตรทอง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงสุชาดา วรพิมพ์รัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กชายภูริพัฒน์ ระยับศรี
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กหญิงพิชญาภา ลำภา
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กชายอนุกูล สายคูณ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กชายทศพร รักไทย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรมเสนา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กหญิงวิภาพร วงค์สิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงสาริกา ธรรมสว่าง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กหญิงกัญญาณี สายศรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายชลธาร วิพันทา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงชนกนันท์ พรรณาภพ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กชายสายัณห์ คันทิน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ กานุสนธ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงสุพัตตรา มินดำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ดีแฮ
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กชายศุภเดช พุ่มจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กหญิงจิตตา ชุมปลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กชายธนากร ศรีดาแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ อุนา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ สัมพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายอิทธิคม วงศ์สีดา
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายศุภวัฒน์ สวัสดี
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงสิตานันท์ ม่วงสวย
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กชายบดินทร์ชัย ขำโชติ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงเก๋ พบบุญ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายอัษฎาวุธ หลวงฟู
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จำปาศรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงนันต์ธิดา ศิริวัฒน์
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กหญิงวริศรา สังวาลย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงวรินทรา สังวาลย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงเข็มจิรา แพงทรัพย์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายบุณยสิทธิ

์

เนตนัดตา
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กหญิงรุจิรา กำไรเงิน
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กหญิงทิพาภรณ์ สบายใจ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กชายนัทธพงศ์ วาภพ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กหญิงธนภรณ์ สถาวร
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายจิรพันธุ์ แสงกล้า
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายอนุพงษ์ ชาตรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ประดับพรม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายสุภชัย จันทเพ็ง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กชายสนธิยา สาธุสิทธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายพุทธิชาต พันธ์ทุม
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กชายรุ่งตะวัน ศรีสมบูรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กชายกิตติภูมิ พันธัง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงสุชาดา พาชืน

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายกิตติพล กิงวรรณ

่

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กชายณัฐกรณ์ อุปคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กหญิงเมษา จงเจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงกรสิริ เทียงไธสง

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายพสุธร ลารัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กหญิงศศิวิมล ชัยชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงกมลนัทธ์ วิจิตรเชือ

้

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กชายอนันตสิน ราชขันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กหญิงภัทรานันท์ เจียมจักร์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายสิทธิพร คอนสันต์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ ชารีมุ้ย
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายยุทธศักดิ

์

วงชมภู
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กหญิงทิพมณฑา ประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายธนพรรษ บาตสุวรรณ
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงปภัสสร ยุวะวาสน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กชายส่องหล้า สาทร
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กชายวรรณรัตน์ ธานี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กชายปยวัฒน์ พรหมรักษ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงชลพรรษา คำนิล
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กชายวชิรวิชญ์ ประมนต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กชายนวภูมิ พงอุททา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ คุณมะโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงอุมากร บุญธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กชายพัชรพล วรพิมพ์รัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กชายอภิชาต ยานุ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฉัตรสุวรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กหญิงอภิญญา อินรุ่ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองแสง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๗๙

เด็กชายอภินันท์ พะคะเวช

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กชายเทียนชัย ชินโชติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กชายอนุชา เสาร์แก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กชายณัฐดนัย โบราณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กหญิงพนิดา หนูโดด
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เพ็ญนุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กชายวรศักดิ

์

เรืองฤทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงถาวรีย์ ห่อชัยประดิษฐ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กหญิงวชิราพร แก้วคำบึง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงนาขวัญ วามะกัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงสิรินทรา ธรรมสว่าง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงเมษนีย์ เพ็งขำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๑

นายชัยวัฒน์ มรดก
๑๐/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๒

นางสาวศิรัณญา ลีลาชัย ๓/๘/๒๕๓๕ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๓

นางสาวศิรินดา บรรโล ๙/๗/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๔

นางสาวอุไรวรรณ พิมล
๙/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายภูชิต ขวัญคุม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงขวัญฤดี บัวดก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงดวงตา อิมวรรณา

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงพิมพ์พจี จะทีรัมย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงอนุสรา พาชืน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายณัฐพล ผลพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงกมลชนก ญาติเกษม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงนันฑริกา พันธัง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงเมษา อุ่นคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงเนตรเดือน เกิดเกตุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงนรีกานต์ บุญเลียง

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีหนาท
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงปาริฉัตร จอมชู
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กชายวัลลภ ภักดีล้น
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กชายอนุชา สีแสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี เทียงเกษม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายอโนชา พิลาศาสตร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญยิง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กชายพิทยาธร คำแสงดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กชายสุริยา ไชยเลิศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายเจษฎา ปุรินันต์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กชายบูรพา ผกากลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายชัยภัทร อุดมทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายอภิสิทธ์ มูลจิตร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายชัชวาล จันทร์ชาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายวรวุฒิ บุษบงค์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายธนาวุฒิ เทียรสิงห์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กชายอัษฎาวุธ สายสมบัติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กชายพีระภัทร ผ่านเสนา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กชายรพิภัทร แก้วบุญเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๑ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงวรรณวรี ริวทอง

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประทุมทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กหญิงนัทวรรณ พวงบุรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงอลิชา หาคำบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงอนุสรา เคหะทิราช
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงใบพลู บัวใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๑

เด็กหญิงศรัญรัตน์ เหล่าดรุณ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงศิริยากรณ์ จันที
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงลักษ์ติยา ยิงยง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กชายมงคล โยธา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงเพ็ญประภา กอดทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายนพณัฐ วามะสิงห์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายวรเดช แก้วคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายชาติสยาม ศรีบัวพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายนันทพัทธ์ เกียรติบุญสนอง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ จรนิตย์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมานสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ กันยาทอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กหญิงอนัญญา จันดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายสิทธิพร สิทธิจินดา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายกฤษฎา บงบุตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กชายอนุชิต สุดใจ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กชายณัฐภพ คำมรรค
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กชายวาที ดีมิตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กชายธไนนิตย์ เพียรชนะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กชายศราวุฒิ เคนประจิต

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หมายมัน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงณัฐริชา ปาทะวิง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แสวงวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงกนกอร กัญญาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงพัชราภา ขอสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ชอบธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายนัฐพงษ์ เปลียนวงค์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายเฑียรทอง น้อยจันอัด
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กชายพลวัฒน์ อาริภู
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ กันนุฬา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กชายกฤษดา บุญทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กชายชาติชาย พรมเทพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กชายชุมพร ดาราพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ แสงกล้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กชายนวมินทร์ ปานวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ เลียมงาม

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดเทียม
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กชายธนชิต บุญทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงเกวลิน วรรณทะวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กชายชัยธัช สายลำเพาะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

งามเถือน

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กชายภุมริน เนตรโนนหวาย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กชายธนโชติ วาสิต
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กชายณัฐพล ชัยทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายกิตติพงศ์ จันที
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กหญิงนิธิภัทร ดำงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงลลนา สุนันทา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงพิรุณรัตน์ พรมกอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองหลอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ธาตุไชย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กชายธนกร การกล้า
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กชายภาคภูมิ วรรณวัตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงมาลิสา ละยศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กชายรณกร บุญต่อ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กชายสันติราษฎร์ เฉียบแหลม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กชายวรวุฒิ สีวิลาด
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กชายสมเดช มุสิกวัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กชายเจนณรงค์ สินประยะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงเทียนทอง บุตดาเคน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงวรรณภา ตะลากาล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงสุนิสา ตะลากาล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา กันยาทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กหญิงวนัสนันท์ กาญจนรักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายวิทักษ์ แก้วชนะ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายวรวิทย์ บัวใหญ่
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ชาลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กหญิงกำทอง โยธา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กชายทวนทอง โถแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กชายศักรินทร์ คำมะกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กชายเดชาธร สาธร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กชายคุณากร ศิริมูล
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กชายศักดินนท์ ริวทอง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กชายอิสริยะ วงค์ขันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงอังสุมาลี เทียนชัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงดวงกมล ศิลาชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กชายนพรัตน์ ประทุมทอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงอรอุมา สีนาสันต์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาธร
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๐
เด็กหญิงประภาภรณ์ เบ้าคำกอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ กองกลิน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กชายอิทธิกร โพธิพุ่ม

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๓

นายนพพร คมสันต์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กชายพุทธา พิมราช
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงราตรี จันทร์พวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กชายธนกฤต สาธุวงศ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กชายนพรัตน์ สีอินทร์มน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กชายสิทธิชัย ปนหอม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กหญิงธนาภา พึงนา

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงนัยพักตร์ สาธุสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลดา สัทธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงศุภวรรณ ศรีเนตร
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงสุวิชาดา ปกแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา ราชป
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กชายนพดล ตรินันท์
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กชายรัฐพงษ์ ตาสี
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร เกษรดอกจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงนิรินธรา ทะบาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงจรินยา ศรีละมุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงธัญยาภรณ์ เหล่าภักดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายชินวัตร ทินโนรส
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายกิตติโชติ ฝอยทอง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กหญิงกาญจนา วิลามาศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กหญิงสุกัลยา วงมัน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กหญิงอุมากร พึงนา

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงวิภารัตน์ คลังทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงรัตน์สุดา สาฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ พหุนันต์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงสุปญญา มูลศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงสุกัญญา มาตุ้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงภัสราภรณ์ พรเกษม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ กัสนุกา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงปภาวรินท์ มิชารี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงพัชราพร กันยาพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กหญิงพัทธมน บุญเลิศ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงอารีย์ญา บุญคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงปวารณา เจริญทรัพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กหญิงธนพร ชัยสุระ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงวนิดา สีจำปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงธัทชพร คเชรทร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงบงกช โพรัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงชฎาพร บุญคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กชายปฏิภัทร มุมทอง
๒๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายเอกรินทร์ วรรณคำ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กชายณัฐธีร์ ขวัญนู
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา มามี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กชายปรวีร์ สมจิตร
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงสุพรรษา สมจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กหญิงศตาภา ทุมเสน
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อานนท์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายกฤษฎา มีทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายอนุชา โจมพลสา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกรัก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายวงศกร คำไหล
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายอาทิตย์ จันทร์พวง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กชายตะวัน แสงเพชร
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายอนวัช พรหมศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กชายเทพทัต ดำงาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กชายศุภชัย เทียนแก้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กชายภัคธร จันทร์พวง
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กชายภูลิพัฒน์ กอดทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กชายยอดชาย ทองกลม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กชายสิทธิพล พรเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงศศิธร บรรโล
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สมบูรณ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ผลวิสุทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงนภาวีร์ ปญญาสา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงจรรยา ส่งเสริม
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงอริสา ปลูกเพชร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ถมพร้อม

๒๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงจุฬามณี ไวโสภา
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงวริศรา ทองเต็ม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๔
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์มา

อัปกาญจน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงจิรัชญา จันมา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ มุทุวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงธิรัตน์ดา มุทุวงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายโชคอนันต์ โคตรภักดี
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กชายปฏิพัทธ์ ลิมวงษ์ทอง

้

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายภัทรพล คำศรีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์คำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายภูพิรัฐ มีโภค
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กชายนัทธพงศ์ วงษา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายพุฒิพร วันริโก
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กชายพงศธร กอดทอง
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กชายเอืออานนท์

้

บุตรคำดี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กชายณัฐภูมินทร์ หวังสวัสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เทียบคุณ
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ ก้อนคำ
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงธีรวรรณ มณีภาค
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงนันทวรรณ ดวงแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงทิพพาภรณ์ เกษร
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงสุรารักษ์ นามธรรม
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จันทร์พวง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงอรวรรณ เกษร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงอนุธิดา อาทิตย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กชายวรรธน บรรโล
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กชายกิตติกร อ่อนโสภา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงศศิวิมล แก้วพิทักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กหญิงศศิกาญจน์ โซ่เมืองแซะ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ท่าหาญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กหญิงธัญญาณี ศรีพิกุล
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงณิชกานต์ พิมชัย
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กชายยศวริศ บุญห่อ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายฉัตราภรณ์ สุกิโมริ

๒๘/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสนสุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๗
เด็กหญิงวิรัชญาภรณ์ บุญสิงห์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ทริเพ็ง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กชายกริตชนะ คำสอน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๐

เด็กหญิงธัญรดา ทรัพย์สิน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กชายกิตตินันท์ สามิลา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กชายอภิชาติ มีทรัพย์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงสุนิสา วงค์ศรี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายกอบยศ สุดเต้
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กชายอัษฎายุธ เลียตะนา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กชายฉัตรมงคล สวัสดีมงคล
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กชายอชิตพล ภาคะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงพิณฤดี เสนาน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กหญิงปาลิชาติ ผ่อนตาม
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กชายณัฐนันท์ ทาดาวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายพีระพัฒน์ แก้วดวงดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายวันเฉลิม เผ่าดวงดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายธนกร บุญสารี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายภานุพงศ์ ทองจำปา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายพงศกร พรมสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กชายเอกลักษณ์ พวงอนันต์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายวิรุฬห์ชัย ก้านเพชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บรรโล
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายพงศธร คัดทะรินทร์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายภานุเดช คัทธรินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กชายธนโชติ ผกาศรี
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สายแวว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ คำเลิศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กชายกรณวุฒิ บุญต่อ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กชายนิวัฒนา คูณธาการ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงชมภูนุช มามี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงกรรณิกา เชิดชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงมนธิรา รูปโฉม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงปรียานุช นำศก
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงชลธาร คำศรี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงดลญา บุญเทียม
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

กำมิชา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงชุติมา คุณพรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทร์พวง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กชายเดชดนัย ประสานวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายเจษฎา จันทะรักษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ จันเทพ
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายภัทรพงษ์ จันทนาค
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายศุภสัณห์ จันทร์ดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายณัฐภพ มีทองเหลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ มีทองเหลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กชายรชานนท์ คำมรรค
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กชายนิติภูมิ บัวแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กชายรัฐภูมิ โคตรวงษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กชายศักดินคร

์

สอนคำเสน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กชายสรวิชญ์ ประดา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงพิชามญช์ ลิมวงษ์ทอง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงรวินท์นิภา เกือกูล

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงนัชนัน ซาปาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๘ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายณัฐภูมิ วงษ์ไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงทัศวรรณ คัทธรินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายกฤติพงศ์ ทุมเมฆ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายกิตติพงษ์ เคนประจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเทียม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กชายสิรดนัย คำพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กชายปพนธนัย พลรักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กชายชัยนรินทร์ แสงกล้า
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงบุษยมาศ จันทร์ประไพ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กชายรชต รำไพเราะ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กชายสิทธิชัย อัศววาฐศิลป
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงวณิชา แสงทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กหญิงอุมาพร ทวีทรัพย์สุขศิริ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กหญิงอภิญญา สุพิชญ์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กหญิงบุษราคัม แพงพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายวรัญชิต โคตรสมบัติ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กชายธีรภัทร ขันแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กชายอนุวัติ วันริโก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงอภิชญา คำมาโฮม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ไชยสงคราม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กชายปวริศ อ่อนละมุน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตองกะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายทรัพโยดม ธานี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงสุฐิตา สังกะเพศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงเบญญาพร วิสาพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กชายพชร ไตรเมธาศิลป
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายภูดง กะตะศิลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์พวง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กชายกิติศักดิ

์

คงคูณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กชายสุวัฒน์ จาระงับ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กชายภูมินทร์ ภาคทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กชายเอกราช จันทร์พวง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายมงคล คำอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ สายแวว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายสิทธิเดช ศิริชาติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๙ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายอมรินทร์ พุทธแก่นวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กชายคมสัน นวนศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายกตัญู โชคณัฐ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายจิรพิพัฒน์ จำปาสา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๐๙

เด็กหญิงอรอนงค์ อานนท์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กหญิงชลธิชา สิมมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กหญิงณัชชา ลาทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กหญิงสมฤทัย ทองจำปา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงตะลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายไชยวัฒน์ วิทยากาญจน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายกิตติพงษ์ เค้ามูล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายวีระชัย พรรษา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงสุพิชา บัวประเสริฐ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายจีระพล เสมอใจ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กชายอภินัทธ์ บัวพร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงวิจิตรา โชคณัฐ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กชายภัทรพล โลหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กชายธนชิต ไชยสีดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญเอือ

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หมายมุ่ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กหญิงเมธี คชเดช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กหญิงสุภาวรรณ แสงขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กหญิงมนฑกานต์ คัทธรินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา สมัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิณทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงพิมพ์ผกา บรรโล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงพัชราภา ทวีศักดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงมยุรา เคนประจิตร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กหญิงพิมพ์ผกา คัทธรินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กหญิงจิระประภา มาลา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กชายวรการ กำจร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงวิภาวดี วนไธสง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงพิชญ์ณภัทร มณีเนตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงสุปราณี มูลวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงสุนทรี มูลวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงภัคนันท์ ปราถนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงศิริภัทราพร บุญเคน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงฉัตรวิไล อัปกาญจน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงสุวรา ไชยโยธิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กชายภูรินทร์ โลมากาล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ดวงแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงธมลวรรณ ลิดทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงนิภาพรรณ ชูรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กชายชาญศักดิ

์

นันตระกูล
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กชายภูวดินทร์ บุญญาจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงอุมาพร ทองลาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กชายธีรภัทร กุลสุทธิชัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กชายณัฐถพล บัวศรี
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วดวงงาม
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายดนุวัฒน์ คำแพงจีน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๕
เด็กหญิงสิริญญากรณ์

เส้นเกษ
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายวีระเทพ บุญวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กหญิงฐิติมา หามทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงปนัดดา แสวงศรี
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กหญิงผุสดี คำสิน
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กชายศราวุธ บุตรตัว

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กหญิงใบตอง อยู่สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กหญิงอารียา คุณโคตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กชายวัชระกร คำหาร
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กชายจิรภัทร สว่างงาม
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กชายรุ่งอนันต์ นาหล่ง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๖

เด็กชายปฏิภาณ สายกันดก
๑๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พันเพ็ง
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายวงศธร ศรีเสน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายวรากรณ์ แซ่กัว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงทอง
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กหญิงศุภัทรา เจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร สายเคน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา พลสิมมา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงนิชรัตน์ บัวสอาด
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๑ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงจิราพร ภูติยา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงรวิสรา หมืนสุข

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงกมลพรรณ แซ่จึง
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงสร้อยไพริน อนุพัฒนกุล
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงนภัสชญา บุตรสา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงรัชนีกร ดอนโค
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงพรรณปพร พุธทา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ไกรศรีทุม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นามกระโทก
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กหญิงสุจิตรา คำมา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงศศิพิมล สีหนาท
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กชายอลงกรณ์ พิมา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กชายธิติวัฒน์ วงศ์ธาตุทอง
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กชายนวพล สีทา
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กชายชนะชัย สุวรรณ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงเกศริน สุดชะฎา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงวิศัลย์ศยา พงษ์สุนทร
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงศิรฏา อิสระกูล
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงกันติชา แก้วนอก
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงวรัชยา พลทอง
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สาวันดี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๖

เด็กชายศรายุทธ พิณทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๗

เด็กหญิงชยานันท์ ถนอมเชือ

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๘

เด็กชายธันวา หอมหวาน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๒๙๙

เด็กชายนพพล นามเพ็ชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทาโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วดวงงาม
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงข้าวทิพย์ ลูกอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ต้นวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กหญิงภัทรธิดา สุพงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงยุพารัตน์ เวชกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงอาริษา พรมราช
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กชายสหภาพ พลเขตต์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สารมะโน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงธิญาดา บุญชาติ
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กชายวีระพล ขุนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๑
เด็กหญิงสุรินญาลักษณ์

ประสานพวง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายกฤษดา คำชมภู
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แว่นแคว้น
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กชายพิริยะ รัตโน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กชายอชิรวิทย์ บุญสุภาพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายพงศกร ฤาษี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กชายฉัตริน สารินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วกาญจน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ตระบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๐
เด็กหญิงกาญจนาพร สันเทียะ

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงสุชานันท์ คันที
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงกรรณิกา บัวใหญ่
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงวรรณวิสา บัวใหญ่
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุชอนงค์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายจารุภัทร นาคูณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงพชรกมล พุ้ยน้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงพัชรี พันเพ็ง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงวลัยพร สีเข้ม
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงสุลลิตา แผ่นทำลา
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กหญิงกษมพร บุญใจรักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายชัชนันท์ นามสง่า
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา วาปทำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงนภัทร กอชารี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงจินดารัตน์ โกศา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กชายณัฐพล แสงสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายปยังกูร แก้วลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กชายพีระพัฒน์ ครุฑสุวรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายอัจฉริยะ จอมหงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงปยากร แก้วลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงสุมิตรา ประดับวงศ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กชายภพชัย สาระวัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กชายชัยวสิษฐ์ นาคูณ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงปพิชญา วณรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กชายรพีภัทร จันพวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายสิทธิศักดิดา

์

บุญสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กหญิงรัตนภรณ์ คำสอน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงเจ ศรีวงษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กชายสัตยา ประพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายเรวัตร สัมฤทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กชายเดชอำนวย หมันเขตกิจ

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เดชคำภู
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงกมลพร หลวงศรีพรม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กหญิงพลอยชมพู ธานี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงณัฐพร ตาแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กชายปรมินทร์ สุวรรณะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กชายชินวัตร เอกทัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ ทีคำแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กชายปวิชญา มายูร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กชายธีรเดช บุดดาวัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงนันท์นภัส คำชมภู
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงวรรณิดา เสาวพัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงปยวรรณ ทะนา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงบุษบา บุตรให้
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กชายศิรภัทร ศรีธุรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กชายประดิษฐ์ เลียตะนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักจินดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายไกรสร ลอยหา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายระพีพัฒน์ มนต์ทิพย์เนตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กชายอุบลรักษ์ ลอยหา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงกัลยกร ประสานพวง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงสุภาพร สุดขันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงสุธาสินี ทาโคตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงสโรชา ทองสว่าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงปยะภรณ์ เพศหงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กหญิงปริมกานต์ สงคำเหลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายสิรวิชญ์ ทองเกลียว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ พุ่มพฤกษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายธัญญา พามาดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๔ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตรปุย
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงพาฤดี คัทธรินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กชายปาฏิหาริย์ จอมหงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงอรอินทร์ พันธ์เภา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กชายปารมี สุวรักษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กชายธนภัทร กิตติราช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กชายชินดนัย โมคา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กชายสิรภพ สินเทาว์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ต่ายพูล
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กชายวีระชน กตัญู
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทำมาทอง
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กหญิงณัฐมาศย์ มุสิถาวร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงประติภา เรืองแสง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๓ เด็กหญิงเพ็ญประภาพร
พละศูนย์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี เรือนทอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายสรนันท์ ประสพคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กหญิงวิจิตรา สินเทาว์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงอภิญญา จุลวิถี
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กชายกิงไผ่

่

คงทน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กชายบุรัสกร บุดดีเสาร์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายอยวัต สุกุ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กชายณัฐภัทร สีระสี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กชายทรงวุฒิ เชือประทุม

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายศราวุฒิ แสนปลืม

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มูลสถาพร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองโปรย
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กหญิงวิภาวี คงสูงเนิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา เนตรสาร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๐๙

เด็กชายชลพิทักษ์ โตจำเริญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๐

เด็กชายกฤษดา บุญสร้าง
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๑

เด็กชายธวัชชัย ขันทะวิชัย
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๒

เด็กชายธนากร จะรุขันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๓

เด็กชายปภังกร เสาแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายพงศกร พรมทา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๕ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กชายวิษณุ โสมรักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๖

เด็กชายวรัญู บุญทุม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๗

เด็กชายศิวะโธ ดอกชะบา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กชายสุขสันต์ ต้นเกตุ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงกษิรา โล่ห์คำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงปรียาภัทร ปาทานนท์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๑

เด็กหญิงพรีมชนก ทองตัน
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงสุภัสสรา ผลวาด
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร แอนโก
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงอรัชพร บุญธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงณัฐณิกา ทองแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๖

เด็กชายอภิวิชญ์ พลพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริผลา
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๘

เด็กหญิงประภัสสร วันชา
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๒๙

เด็กชายศตวรรษ ศรีภักดี
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กชายชาลี ขันโท
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ผ่านเสนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๒

เด็กชายทรงสิทธิ

์

ขันโท
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ริวงศ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กชายนครินทร์ อินทร์นา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๕

เด็กชายนุภากร มังมีผล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๖

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ คะตะวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๗

เด็กชายมานะ ศรีพารา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๘

เด็กชายรพีพัฒน์ บุญเกิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๓๙

เด็กชายสถาพร บูรณะกิติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายสิงห์ชัย เลิศเรืองศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายศุภชัย เติมต้น
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กชายอนุชา สานารี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงกิตติวรา ขันตี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงชญาดา อินทร์นา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงณัฐชนันท์ ทาคำดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงพัชรวดี ไชยรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญขันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๘

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บุญขันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๔๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ ผาริการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา ดาวัลย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี ไชยรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๒

เด็กหญิงนภัสสร ราชจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๓

เด็กหญิงจีระนันท์ ขันตี
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๔

เด็กหญิงยุวธิดา ไชยหงษ์คำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กชายภราเดช ปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๖

เด็กชายวรวุต ไชยคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๗

เด็กชายอเนชา พลภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๘

เด็กหญิงศิริพร เจริญพร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๕๙

เด็กชายธวัชชัย ชิงรัมย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สุดเต้
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๑

เด็กชายณัฐพนธ์ พลเอืยม

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๒

เด็กชายภัทรพล โพธิสนธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๓

เด็กชายวิชาญ สายเมฆ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๔

เด็กชายศราวุธ โมคทิพย์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๕

เด็กหญิงสุทธิดา โสวิชัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๖

เด็กหญิงปกามาศ สุทธิวรรค
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงดาริกา สาขา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สะถา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายธีรภาพ ปนโย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๐

เด็กชายวรเดช นามจำปา
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๑

เด็กชายวีริศ ไชยโกฎิ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๒

เด็กหญิงกุ้งนาง ขยายวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงธัญชนก ท้าวเทพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๔

เด็กหญิงปฐมาวดี ประมนต์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๕

เด็กหญิงลักขณา หิตะรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๖

เด็กชายธีระวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กชายธนโชติ ลารัตน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายเศรษฐพงศ์ มันคง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายชลธร พิทักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายพชรดนัย ภูมิชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงเกทธิษา สาริเพ็ง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายกวีชัย พิมพะนาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กหญิงวนิดา แสนยางนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงมยุรี จำปาเทศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กชายศราวุฒิ วันลีย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันคำลือ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงสุภาพร ปนโญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กชายพีระวัฒน์ อินธิราช
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กชายจตุพล ทิพย์สุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๐ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญนภา
ปญโญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงอริสา ทองแพง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงสิริยากร ตันสุ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กชายธนชัย กุลศิลป
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กชายมนต์มนัส ไชยหงษ์คำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กชายยุพรักษ์ คะเรรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

สระแผง
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กชายศักดิศิธอน

์

จันทะไข่สร
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กชายอัครเดช ไชยพิคุณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา วิพันทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงจันทัปปภา วิภาหะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงทิพย์เกษร ประะเสริฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงพรไพลิน แก้วเขียว
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๓

เด็กหญิงพรรณนิภา มีศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๔

เด็กหญิงวรรณวลี ยอดสีใส
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงวรรณวิษา โพธารินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา มันวงค์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ข่ายมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๘

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จันทะไข่สอน
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กหญิงเอมกมล ประสมวงศ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ วัชวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายภาคภูมิ ปสสาคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายศุภฤกษ์ รมดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กชายวรวุฒิ สุวะจี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กชายสุรเดช ตันสุ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงขนิษฐา ขันโท
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กชายอภิวัฒน์ ภายสร้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กชายตะวัน มังคะการ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กชายศักดา มะขามปอม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กชายภาณุพงค์ ผลจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๘ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายสุเมธ คิดสร้าง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายศุภฤกษ์ ดาวัลย์
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สินธุกาล
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีหาบรรดิษฐ์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายกฤติพงศ์ พาระนัง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีมาทอง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กหญิงนิตยา พาพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กชายพีระพล นาคำมูล
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กชายวริทธิพล

์

ศรีหาบัณฑิต
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กชายณัฐชพล โยธิโน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กชายวัชระ ตันถา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กชายบุญมี แผ่นทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กชายทศพร โท้ยไทย
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โคตทารินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ แสงสิมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงอมิตตา ทองพาเต็ม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร สายบุญ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กหญิงวิชชุดา เต็มดวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ประจงจิตต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงศันศนีย์ ประจงจิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายอภิรักษ์ แสนศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงภัทธิวา ทองมนต์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๒

นางสาวพัชรินทร์ วงค์มาลี
๑๙/๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๓

นางพิชานันท์ สมดี ๑/๒/๒๕๑๒ โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๔

นายอุทัย สมดี
๑๒/๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายจิรายุ มังฉกรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สามิลา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กชายเจษฏา ไชยชนะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พลปญญา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ วันริโก
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กชายธนากร เอกทัน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กชายธนาวัล ส่งเสริม
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กชายนิติภัทร กุละวงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายปณณธร ทุมมา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กชายพัชรพล นุชผ่อง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๙ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายพรเจริญ อุตโร
๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กชายภาณุวัฒน์ สิงห์สีทา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ พาพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายรัฐภูมิ วันริโก
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กชายวิทวัส พิบูลย์พงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กชายวรายุทธ เดชทะสอน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กชายวีรพัฒน์ สิงห์ดา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายเสาหฤท วรรณไสย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สามิลา
๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงญาณิศา วงศ์คำ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงทิพย์ศิริ วงศ์อ้าย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงธนภรณ์ เวทนา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงนันทพร ถาวรกุล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงนรินรัตน์ ภูมิคำ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงวัชราพร กตัญู
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงศรัญญา บุราณรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงสาวิกา วรามิตร
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กชายจักกฤต ขำห้อง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กชายวัชระ ทะนงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๔

นางสาวชลธิชา ชาทหาร ๙/๙/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๕

นายธีระชัย ติดมา
๒๐/๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๖

นางศิริพร ทองมนต์ ๓/๙/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๗

นายสนธยา แสงกล้า
๑๓/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กหญิงปนัดดา บุญโสภา
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กชายศุภณัฐ หงษาวะดี
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๐
เด็กชายแก้วเพชรยอด

บุญไสว
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กชายธนัฐ มีสุข
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สริฟอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กชายวิศวะ โคตรวงษา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายวุฒิวัฒน์ บุญบำเรอ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กชายศตวรรษ มณีวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กชายสิทธินนท์ แซ่ตัง

้

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา มณีรัตน์
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงนารีทิพย์ เมฆดำรงค์
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงนิชานาถ มิตราช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๐ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงปททณา แสนศิริ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กหญิงปยพงค์ เหง้าน้อย
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กหญิงพัชรศรี ศรีใส
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงมนัญญา พาระนัง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กหญิงมนต์ธร นามธรรม
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงพิมลทอง หงษ์ไชยคำ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงวาสนา อินทสินธ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงสุพัตตรา สาริพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุธิตา เขตคำ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงอริสรา งุดสันเทียะ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กหญิงอรปรียา โคตรวงษา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โคตรวงษา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายธณภัทร บุตรศรีภูมิ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กหญิงลัดดา กาสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายพันธ์ธวัช ศรีภารา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กชายวาทสิทธิ

์

ดวงแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กชายประสานชัย ดอกรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายภัทรพล บุญมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กชายทินกร พาพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กชายดนุชา พาพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กชายชวลิต ละนิโส

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายโชคชัย พรมวงสา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กชายวัชรกร การกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปพันดุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงธสวดี ศิริมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนเทพ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงมุธิตา ประจงพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงวรรณภา ปราบชมภู
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ทาธิแสง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ปราบชมภู
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กหญิงปลายฟา แก้วชนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงแกมแก้ว สุดท้าย
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงชลรดา แซ่ตัง

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงสุนิตา บุตรทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กชายนครินทร์ สาริพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๑ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กชายศราวุธ วันริโก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ หลวงเก้า
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กชายศุภกฤต วงษาลี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กหญิงปริฉัตร ช่องปา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สอระแสง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงอรัชญา ทองดา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กหญิงวาสนา หาญวิชาชัย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ สาธุเสริฐ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กชายวุฒิภัทร ศรีวงษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กชายวุฒิศักดฺิ

์

โพธเลศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กชายสมพร วงษ์พินิจ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ยืนนาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กหญิงกชกร กล้าใจ
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กหญิงกุลยา สอระแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กชายวิษณุ สาสาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงนริศรา มณีวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงนภาพร พูลทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ไชยสนาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กชายนฤวัต สิทธิธรรม

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กหญิงสมหญิง ตะคำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาตาว วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายอานนท์ มงคลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายคมกริช กะสินรัมย์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กชายกันชัย ศรสุรินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กชายธนโชติ ผลอินทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กชายณัฐพล กองภา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กชายศักดา บุญช่วย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กชายนิติธร สระแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายสิทธินนท์ นะโส
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กชายเอือกาญจน์

้

โคตรวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กชายวัฒนา ตาดำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กชายรัตพร ประทุม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายนภัสกร โคกโพธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กชายกฤษดา บุญช่วย
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงภัณฑิรา ทาระนัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงณัฐพร ถาวรพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงอุมากร มังฆะการ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กชายสิรภัทร นะโส
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายภูตะวัน นามธรรม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงอนัญพร อินสอน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กชายอัมรินทร์ แสงกล้า
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กชายธวัชชัย ไสว
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา อ้วนศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงกานต์พิชา นิเวช
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กชายเจษกริน เขียวขำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กชายธีรภัทร มิตราช
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กชายนิธินันท์ ศุภนิกร
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงสุพรรณญา ถึงปดชา ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงธนพร สุดหา
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงธัญญรัตน์ วารีพัฒน์
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กหญิงพาณิภัค พึงนา

่

๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงภิรัญญา สารฤทธิ

์

๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงสุชาดา มณีภาค
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงศิรดา บุญวัง ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กชายอรรถวิทย์ คลังตระกูล
๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กชายภานุพงศ์ พนาวงสกุล ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กชายทินภัทร แก้วใกล้
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กชายธีรภัทร บุญเรือง
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงกรรณิกา วรรณวัติ
๑๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กชายสรณ์สิริ เจริญศิริ
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กหญิงขวัญจิรา ดาษดา
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กชายบรรณสรณ์ จิรวุฒิวรวงษ์
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กชายชินพัฒน์ พรมรินทร์
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กชายธีรภัทร ทองคำ
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กชายธนันชัย พุทธา ๒/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา พันธ์ศิริ ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กชายคณิศร มารุตะพันธ์ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ วรพิมพ์รัตน์
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงพสินี ท้าวมา
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงรมิตา สายโสภา
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ทับจีน
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายจักรเพชร ยำยวน
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายธนรัตน์ ศรีนางแย้ม ๔/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงภัชราพร พัฒนศรี
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กชายพิศิษฐ์ ฬานันท์
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงณัฐสุดา ทองหล้า ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พร้อมสุข ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กชายเลิศชัย พิมพ์ทรัพย์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงญาโณทัย คำวงศ์
๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กหญิงนิรชา พรอินทร์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กชายพงษ์วิษณุ ประสาน
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงธัญพิชชา สมหมาย
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงวิชิดา พันแสน
๑๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กชายมงคล สอนอาจ ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีแสด
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๐๙

เด็กหญิงสุชาวดี หวังผล
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ พิกุลทอง
๒๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงพิชชาภา คำทา
๑๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๒

เด็กชายชัยอนัน รัตน์บำรุง
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงทิษฏยา จัมประโสม
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงอัญชิสา เณรแก้ว
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายอรงกรณ์ อินสุข
๑๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กชายยศดนัย อินทราชา
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กหญิงอนุธิดา ทองด้วง
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายชัยนุวัฒน์ ลำงาม
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๑๙

เด็กชายรัฐกิตติ

์

ห่อศรี
๑๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๐

เด็กชายภาคิน เนืออ่อน

้

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๑

เด็กชายธีระวัฒน์ เมืองทม ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๒

เด็กหญิงรัชดา ชำนาญเวช
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๓

เด็กหญิงพรญาณี วรรณรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๔

เด็กชายสรวิชญ์ โสดามรรค
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๕

เด็กชายสิรวิชญ์ กอมณ๊
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๖

เด็กหญิงภทราพร ว่องไว
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ เอกชัย ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๘

เด็กชายสาคร บุดดี
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงศศิชา ขันธะ
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๐

เด็กชายกิตติพงษ์ คูณยา
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ วรรณโสภา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๒
เด็กชายปญญามหานที

สีสม
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายอมรรัตน์ ประมูลสิน
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กหญิงจันทิมา แสนทวีสุข
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงณัฐนพิน โอษฐิเวช
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงนันทิตาพร สุยะลา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงปาลิดา หอมทรัพย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงพิยดา บุญเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงยุภาวดี สุรีทอง
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงศิวาพร กิงสกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กชายณัฐดนัย สามทอง
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กชายธนกร โสมภา
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กชายนัยวิทย์ พัวชู

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กชายวีรภาพ สิงห์กล้า
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กชายวีรภัทร บุญที
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กชายวรเมธ พิพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กชายสุพิพัฒน์ เรือนทอง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายอำนาจ แสงหิน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พิมล พัวชู

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงมนฑกานต์ ราช่อง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงสุพรรณิษา สืบดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กชายคมกริช จำปาปา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กชายจารุเดช เจริญรอย
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กชายธนวัต ประปลาย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กชายธิติวุฒิ ฉิมพาลี
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กชายสถิตคูณ เกษียร
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงจรัสรวี สีชืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงพรรณนิภา ไพรคำ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงวิสาขา ทรัพย์สิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กหญิงสิริวิมล กออ่อน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ อองเอิบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กหญิงอภิรญา ปองญาติ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กชายธนดล แจ้งไพร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กชายสมพร จรลี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กชายอลงกรณ์ เจริญรอย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงปยะนันท์ ย้างเพ็ชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ วิไลศักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงประวันรัตน์ อภัยโส
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กหญิงพีรดา พิมพกันต์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงวรรณสา บริบูรณ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กชายนพนันท์ วงศ์สุวรรณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กชายก้องภพ ยามะณี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กชายชวกร สอนสา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายชวัลวิทย์ ถนอมไสว
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทราช
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายทรงพล สุนทร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายธนวัฒน์ ลีลา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กชายธนายุทธ วามะเกต
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กชายธีรพัฒน์ นันทราช
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายธีรธรรม หลงชิน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ บุญราศรี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายนัถพร ลาชูกร
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายประกาสิทธิ

์

สิงห์กล้า
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายพลวัฒน์ จรลี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กชายวัชรพงษ์ ศิริจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงณัฐถา ดำดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงธัญจิรา แซ่เตีย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงธัญชนก โทสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กหญิงภัทรธิดา มลิวัลย์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงสวิชญา เกิดทรัพย์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงสิราวรรณ นามเขียว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายณัฐภัทร จันทร์ดก
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายพีรพล รูปพรรณ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เจริญรอย
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กชายภูวดล วามะเกต
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กชายยงชัชวาล บัวโรย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงกวิสรา ปองหล้า
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงณัฐวรา ชนะพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมชาติ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทรัพย์มูล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๑

นางสาวประภัสสร วามะเกต
๒๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๒

นางสาวจินตนา บัวโรย
๒๙/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายฉันทวัฒน์ นาลาด
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายทัพฟา แพงรูป
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กชายธนภัทร ท้าวมา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๖

เด็กชายธนภูมิ สมพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กชายพาพิศ สิมมา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กชายพีชาภพ หาระสาร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กชายสมพงษ์ จันส่อง
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กชายชัยวัตร พืนปูม

้

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงกีรติกา ศรีโชค
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กหญิงกุลกันยา สายโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงฐิติพร ทองศักดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กหญิงธัญชนก โม๊ะโต๊ะ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กหญิงนำใจ พิมพกันณ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงบัวขาว ไชยกาล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กหญิงปาลิตา ลาพิมพ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กหญิงวิชญาพร ถวระสันต์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา วาระเนตร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงสุภาพร ปูคะภาค
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กหญิงอนุรักษ์ สิมมา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กชายสิริชาติ เนาวมันต์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กชายธรภัทร กิงจันทร์

่

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กชายพุทธพจน์ ใจเดียว
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กชายเถลิงรัฐ พันธุ์พา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กชายเทียนชัย พิศดูพรมราช
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กชายคุณานนท์ คงเสน่ห์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กชายธนกร คำพาณิชย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา โสดากุล
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงอรพรรณ ส่องแสง
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๑

นางสาวภรณ์ทิพย์ มานะการ

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงนริสสราพร ศรีฉายา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กชายพิทักษ์ แววตา
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กชายชาคริต จิตธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กชายอริญชัย ใจใหญ่
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กชายกิตติกร เกษทองมา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงสมฤทัย ชูรา
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กชายธนพนธ์ ศรีสม
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กชายอธิพงษ์ บรรพตาธิ
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ประทุม
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วงค์คำ
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงสุรินทิพย์ พะละพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กชายนัฐศาสตร์ ทองอ้ม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กชายธีระเดช ศรีเงิน
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กชายธวัชชัย ใจสว่าง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายยศภัทร จันทร์ถอด
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงกนกอร เรือนพิมพ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงนิภาพร พิมพ์ไกร
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กชายปรเมศร์ สกุลพงษ์
๑๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงทรงศิริ ไทยเหนือ ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กชายศุภวิชญ์ หาระสาร ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กชายกิตติภูมิ จิตต์ประเสริฐ ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ เจริญรอย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กชายเจษฎา ทองเกลียง

้

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วพันนา
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กชายดนัยภัทร วงษ์วิทยา
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กชายนวพล เหนียวพันธ์

่

๒๗/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กชายปวรุตม์ หวังยศ ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กชายปติภัทร์ คำชาย
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายพีรพล โสพันธุ์โต
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กชายภูริ ปตพี
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กชายศุภนัฐ บรรพตาธิ ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กชายศุภวิชย์ บรรพตาธิ ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายสิรภพ เหนียวพันธ์

่

๑๙/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายสุพศิน ศรีมาฤทธิ

์

๑๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายอนันธพงษ์ ขาวสวนจิก
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา กันยาประสิทธิ

์

๒๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงขวัญพิชชา ประดากิจ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงขวัญจิรา ผ่องใส
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๘ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา ยอดคำ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงญานิศา แสนทวีสุข
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงดวงสุภา แก้วเสน่หา
๑๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กหญิงตะวันงาม อยู่เย็น
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงนพรัตน์ ยอดคำ
๓๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุวรรณศิริ ๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงประภัสสร อยู่คงธรรม
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ ไตรกิง

่

๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงแพรวา ตุ่นใจอ้าย ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงภาชินี พุกเขียว ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงมนฑกานต์ ร่างกายดี
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงรุจิรดา ตรงดี
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงศิริภัสสร แจ้งไพร ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงศิริยากร ปตะพี
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงสุพรรณี ศารีสำอางค์ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงสุพิชญา พรมคุณ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงสุภัสสรา อุนะวงษ์ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แขดกิง

่

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ ทวีสุข
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ หนูสิน
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทวีสุข
๒๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กชายธีรเทพ ทองศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กชายสนธยา นันทรักษา ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กชายสิปปกร ขันแก้ว
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงไพรินทร์ หอมหวาน
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงรุ้งนภา เครือบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กชายกิตตินันท์ แดงชาติ
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายนพณัฐ ขันแก้ว
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กชายอนุภัทร ถาานุวัตร
๔๙/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กชายภัทรพงศ์ แดนดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กชายชัยณรงค์ ปสสา
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กชายณัฐวัตร บันเทิง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายชาคริต แสงสีดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงกวินทรา ขนทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๔ เด็กชายพูลพงษ์พิพัฒน์
ไหว้พรหม

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๙ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เจริญดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กชายธนพนธ์ สกุลพล
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สยามล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงระพีภัทร ความสวัสดิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กชายนรากรณ์ เพ็งดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กชายอนุวัฒน์ อุ่นสา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงจารุมล สิงห์สา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กชายวีระพงษ์ ลาชูกร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๓ เด็กชายโชคไพบูลย์รัตน์
ทองมา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กชายโชคอภินันท์ ทองเพ็ญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงวทันยา สมาฤกษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงอธิติญา กุก่อง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กชายอติวิชญ์ หาญดา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงพนัสดา ทองมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กหญิงธิดา คำเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กชายศิวัฒน์ คำแสงดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ยิงยง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงญาณิศา ศรีกุล
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กชายธนกร กรรมสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แสงตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงสุธิตา เห็มวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กชายอภินันท์ ทองย่อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กชายณัฐพร โคตรทิพย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงนิพาดา ขนทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีปราชญ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายภานุพงษ์ สมสิว

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ พิณพงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายศิวกร ศรีบ้าน
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิงสีทา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายพิชชากร วงค์คำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กชายปรีชา ชนะจิต
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อุตะละวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงกัลยากร สุมหิรัมย์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กชายวัชรพล พลเยียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงอริสรา พุ่มจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กชายฐาปกรณ์ นนทะไสย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงเพ็ญนภา พิลากุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กชายธนพนธ์ ดาผา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กชายนิธิศ เมฆวิลัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กชายปริญญา โชติการ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงจิรภิญญา แสงไมตรีจิต

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กชายเมฆา อ่อนภา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กชายธีนวัฒน์ ทุมยา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กชายเอกนรินทร์ ทุมยา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงสุนิษา บัวศิลา
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วพรม
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กชายรัตนาธร รูปช้าง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กชายลีฒิชัย วงค์กลาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กชายบุญทรัพย์ รูปช้าง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงนำฝน นามสนธ์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงเพียงฟา รูปช้าง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงปางบุญ ธานี
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๗

เด็กชายศุภกร ไสยยาศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กชายชนพัฒน์ เหลาผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีสังข์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กชายพีรภัทร พรมสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กชายสิรวิชณ์ วิลามาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กชายอภิชาต สังสุดชา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กชายอนันต์ หิมะคุณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กชายอินทนนท์ สิมมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายเอกลักษณ์ ลุนบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงจิดาภา ชาไธสงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ มูลมานัส
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กหญิงธนัชภรณ์ รวมบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงนิชาณา สีหะวงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงนิราภรณ์ ปลาทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ สายเนตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กหญิงพัชรา สีนวล
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กหญิงวาณี วงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงนฐพร สายตรง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๑ / ๕๑๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ใจปน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงพัททิดา แก้วขาว
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงพรไพลิน เกตุธานี
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงสิดาพร สุทธิศาสนกุล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา ทิณโนรส

๑๓/๐๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงพรพิมล ลุนบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงหยาดเพชร สังข์ขาว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กชายรุ่งอรุณ ดวงศรี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงพัชรี วงษา
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงศลิษา ชาติสมร
๐๒/๑๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงอัญชลี ศรีงาม
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงณัฐภัทร เจริญภานุวัตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงพิมพกานต์ ชาลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงอรัญญา จ้อยเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กชายนัฐวัตร บุญเนาว์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงเกศราภรณ์ การุธ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงมลยรักษ์ เจริญราช
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงภัทริกา ศรีลางาม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กชายธนากร นนทะวงษา
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กชายวัชระชัย กลินแก้ว

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ขันศรี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงจิรัตน์ชญา สีทา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงอรัญญา ชูสังข์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กชายวัชรพงษ์ สร้อยเพชร
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงบุญยาพร โพธิวรรณ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กหญิงเรไร ปาสาจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

สายเนตร
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายพันธนกร วันชุม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กชายพงค์ภรณ์ รูปช้าง
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๔

เด็กชายธนธรณ์ พรมพุทธา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กชายเอกพงษ์ มาไล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กชายศิวะพัฒน์ ลุ่มภู
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงนฤมล บุญงาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กชายนนทกร ชาวพุฒ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สืบแล
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กชายอดุลวิทย์ ทองดี
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กชายปริยวิศว์ พากเพียร ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายกฤษฎา จันมานิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายนรเบส สมบูรณ์พรกุล
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กหญิงจารุภัทร พรมสอน ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กหญิงทิพวรรณ วงค์ขึง ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา คนธี
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี คำแก้ว
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กชายราชัน ทิลาธรรม ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กชายกิตตินันท์ คำแก้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กชายวีรวัฒน์ ยุตวัน
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กชายสุริวัฒน์ ชมบุญ
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ รวดเร็ว ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์กล้า
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงบุญญดา โคธา ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงปนมนัส ลุนพันธ์
๒๐/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงรัชนีย์ พิมพ์สาร ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กหญิงศิริยากร สมสอน
๒๖/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายดนุสรณ์ อุรสนิท
๑๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายอนาคินทร์ โพธิศรี

์

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กชายราชัน กันละนนท์
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงวรกมล แสงจันทร์
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กชายพงษ์เพชร พึมกุล

่

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนางิว(ประชาสามัคคี)

้

ฉิมพลี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กชายชลธาร ประชุมแดง ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางิว(ประชาสามัคคี)

้

ฉิมพลี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายทินกร แก้วกนก
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว(ประชาสามัคคี)

้

ฉิมพลี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กชายรัฐภูมิ แสนลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางิว(ประชาสามัคคี)

้

ฉิมพลี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๖

เด็กชายธีรพงษ์ คำพรม
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว(ประชาสามัคคี)

้

ฉิมพลี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๗

เด็กหญิงณัฐชา แกมจินดา
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว(ประชาสามัคคี)

้

ฉิมพลี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ บุญอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๓๙

เด็กชายอดิศร ตรงแก้ว
๑๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๐

เด็กชายปารวัฒน์ วิสัตศนาม
๓๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๑

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เครือคำ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ เกยุระ
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงสุชาวดี ใจมัน

่

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๔

เด็กชายพชร สีเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๓ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๕

เด็กหญิงนลพรรณ รวมทรัพย์
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๖

เด็กชายวสุพล รวมทรัพย์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปาดอนบาก  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๗

เด็กชายทยากร สุขทวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ การฉิง

่

๑๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บำเพ็ญ ๒/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ บุตรจันทร์
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ สองคร
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๒

เด็กชายภูมินันท์ ธรรมเกษ
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๓

เด็กชายอนุชิต คำภู
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๔

เด็กชายภานุวัตร โสดามรรค ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๕

เด็กชายปกาสิต เครือสีดา
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ พันแสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๗

เด็กชายคมสันต์ ชานนท์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๘

เด็กชายพีระภัทร์ พึมกุล

่

๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๕๙

เด็กชายวิชชาบูรณ์ มะปรางกำ
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ พันแสน
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๑

เด็กหญิงวรรวิสา วัมโท
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงอภิสรา ฉัตสุวรรณ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงนันทิตา รอบคอบ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๔

เด็กหญิงณัฐริตา กาเผือกงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุรีแก้ว
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๖

เด็กชายปยะพงษ์ พลลา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๗

เด็กหญิงอภิรดา ดาวัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๘

เด็กหญิงสุภาพร กลินขจร

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๖๙

เด็กหญิงภัคจิรา พาดี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๐

เด็กหญิงขวัญฤดี สิถิระวัน

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ผักกูฏ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ พรหมบุตร
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงชลิตา ศรีล้วน
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๔

เด็กชายธนพล นิยมเดิม
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๕

เด็กชายกรวิชญ์ ทองทับ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๖

เด็กชายณัฐพล เต็มวงษ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ปสสาจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงธนโชค สุคนธะ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงปฑิตา สิถิละวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๔ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงวิลาศิณิ รังแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๑

เด็กชายสุรยุทธ คลังแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีคุณ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๓

เด็กหญิงกาญจมี คลังแก้ว
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงสุวรรษจณี พงษ์ดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๕

เด็กชายแสงอรุณ ศรีจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๖

เด็กชายชินวัตร สาระขนธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๗

เด็กชายชญานนท์ แกะมา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ชารีหอม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งหมาย
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๐

เด็กชายโพธิรักษ์ ศิลชาติ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๑

เด็กชายศราวุฒิ ภาสดา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๒

เด็กหญิงบงกช สู่ขวัญ
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงธันย์ชนก หิมะคุณ
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๔

เด็กหญิงปยะธิดา แกะมา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงปนิตา ถานา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๖

เด็กหญิงรสริน กลมกระโทก
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๗

เด็กหญิงอริญา ปกคะมา
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๘

เด็กหญิงวิธิณา โอชา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๐๙๙

เด็กชายพัชรชัย โอชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๐

เด็กชายอรรถพร สมอาจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๑

เด็กชายน้อมเกล้า มุสะกะ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๒

เด็กชายพีรพงษ์ หินขาว
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๓

เด็กชายยรรยง รันคำภา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๔

เด็กชายณัฐกรณ์ ทองทับ
๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๕

เด็กชายอรรถพันธ์ มอรูวี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๖

เด็กหญิงพิมพร สีคำแท้
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ อุ่นตา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงชลลดา พุ่มจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงจันทิมา กาญจนพัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๐

เด็กหญิงชลิดา รันคำภา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงวรรณิษา การินทร์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ จันแรม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงสุกฤตา ลินทอง
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ เรือนบุรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๕ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กชายจิรพัส ศรีคุณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กชายพัฒนพงษ์ น้อยตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กชายชลธิศ จันทร์แรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กชายสุทธิชัย คำโกน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กชายวรากร ทองเสือ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กชายวรวุธ สายหงษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ ชำนาญเอือ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กชายจตุรภัทร วิลามาศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กชายปณณปณณ์ อินกอ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กชายสุริยะ ชนะพาห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ รันคำภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงปณิดา ไทยแท้
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงอรอุมา พรมลาย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงชลนิภา รันคำภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กหญิงจิรภา เพ็ชรมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กหญิงปาณิสรา มุทาวัน
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายธนชาติ ใจดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายธนชัย ใจดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายรพีภัทร มอบหมาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กหญิงชลธิชา ยาประกัลย์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายปญญา วงค์ใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงวรรณกานต์ ก้อนคำ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงกชวรรณ โกมลศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงญาณิศา มุทาวัน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กชายเจริญ แก้วแสงใส
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กชายศราวุธ วงศ์สอน
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงกรรวี วริสาร
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กชายณัฐชัย ช่วยสุข
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กชายพีรพล จันแรม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๔

เด็กชายสุขทิวา ลูกสีดา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๕

เด็กชายพลพล องอาจ
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๖

เด็กชายธีรภัทร ควรชม
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๗

เด็กชายณัฎฐกิตต์ สาธุวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงทิพย์แพรวา ดอกคำ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงภัทราพร จาบหนองแวง
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๖ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ ช่วยสุข
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กหญิงเจนจิรา เดชอุ้ม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กชายศดานันท์ ทีรวม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายภัทรพงศ์ จัมปโสม
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กชายภานุวัฒน์ พาบุ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กชายธนพล มีติ
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงชนิตา จีรยุทธนา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงณัณนิตา สีสิงห์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงนราทิพป อินทิศร
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงพิมชนก ช่วยสุข
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๐

เด็กหญิงมลรักษา อินสี
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กหญิงเม มหานิล
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กชายรพีพัฒน์ มารูปหมอก
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ ศิริทิพย์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กชายเฉลิมพงศ์ ผาเปา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กชายปยพัทธ์ เทือกเท้า
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กหญิงปาลิตา ทร้พย์ล้อม
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงศิรินทรา เทือกเท้า
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงอริญา ยุทธภิญโญ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงแววดาว หิดแห่ว
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงวทันยา ใจมัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กหญิงลักษกา สวัสดิพันธ์

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงกิงพโยม

่

ชนแดง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กชายชินกฤต ประปลาย
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ใยเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กชายธันวา พิมสาร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กชายธีรเดช จุใจลำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจเด็ด
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายธวัชชัย บรรลือ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายสงกรานต์ สุขชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กชายอัฐวุฒิ แสงเพ็ง
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กชายนัทธพงค์ บุญเสริม
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ เครืองกัณท์

่

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อินทร์อุดม
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ คำผุผง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๗ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงนงนุช ศิริ
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๖
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

พงษ์ประเริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กชายธีรเวท สมพบ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงเรือนใจ ใหญ่สมพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายเอกรินทร์ กองชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายธนาวุฒิ ชินสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กชายศักดิรินทร์

์

อุสารัมย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงเขมจิรา เครือคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๓

นายอภิสิทริ

์

พัดชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายโชคอำนวย ยังยืน

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กหญิงดารินทร์ อรรถแป
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กหญิงสุจิรา หอมดวง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ ถานา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงอริสรา ทองตาม
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กชายวรรณรัตน์ คชรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กชายชูศักดิ

์

เหลาผา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายวัชรบูรณ์ บัวนาค
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายธนโชติ พรมวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายพีรวิชญ์ หน่อปาล์ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายศิวัช อินทา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กหญิงนาตยา อินนา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กหญิงเปรมสินี ชมบุตรศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กหญิงพักตร์วิภา หวังสระกลาง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กหญิงไปรยา อาสากิจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กหญิงหทัยชนก ดาลัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงปติมา ยิงมีมา

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงเพียงนภา สีดา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๒
เด็กหญิงกฤษติญาพร วิชาพูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงชนม์นิภา วิชาพูล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงปลายฟา บุญยะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงกาญจนา คำแถลง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงวรัญญา นัยนิตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กชายปวริศ คณาดา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กชายพิสิษฐ์ เหลาผา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กชายวีรชน ปากดี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กชายภาณุพงค์ แสงตะวัน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กชายปยวัช ภาคแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงนำฝน วันนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กชายธีรภัทร ปรือทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายศิวกร ชมบุตรศรี
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กชายวรากร ถนอมจิตร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๖

เด็กชายภูรินท์ แรกเรียง
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายธีรภัทร คู่แก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สิถิระบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายศิรภัทร บุญถึง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายสมพงษ์ หน่อปาล์ม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กชายพงศกร คำโกน
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงวรรณนิษา คู่แก้ว
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จรรยาเลิศ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ชมบุตรศรี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงนิรัชพร นนกระโทก
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงชลดา แรกเรียง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงนันทนา มังคัง

่ ่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงสิริวิภา สิถิระบุตร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงสิริวิมล สิถิระบุตร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงกฤติยา ไทยธวัช
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กหญิงเมษา ภูถวิล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงปลายฟา บุญยะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงอายุรี ธิมาทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

โอชา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาผา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กชายศรัณยู รูปสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กชายชัยนที ถานา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กชายศุภวัฒน์ สมบัติราช
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กชายธนภัทร์ รุ่งเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กชายอนาลโย โกมลศรี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กชายเอกดนัย โกมลศรี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ประไพชาติ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กชายอิทธิพัทธิ

์

ชินโคตพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๔

เด็กชายบุรินทร ดาทา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๙ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายสุระบดินทร์ มณีกัญญ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กชายฉัตรวรรษ ช่วยจำ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายธนชัย พรมโชติ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กชายรพีภัทร รอดทอง
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายวิชิต ธานี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงจินตหรา แก้ววงษา
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๑
เด็กหญิงธารธาราทิพย์

บุญใสย์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กหญิงเปมิกา พึงนุสนธิ

่ ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงมนัญญา ชืนพอใจ

่

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงพิชญา มุกดาพันธ์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงกฤติมา นาสา
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กชายธนาธร ทองพิมพ์
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายศิรศักดิ

์

โทบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงเขมจิรา สายเนตร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงพรรณพษา คำภู
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุทาสี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กหญิงจีระภา ศรีวงษ์ราช
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ พรมโพธิธิน

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงสวรินทร์ ส่งศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กชายสุริยะโชค ประดับพรม
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

อังคะณิต
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงอาริษา หนูเผ่า
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงปณิตา วงค์คำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงวรนุช วิลาวรรณ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กชายธนภัทร นธะสนธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กชายฉัตรดนัย เทือกท้าว
๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๑

เด็กชายกิตติภณ นพศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๒

เด็กชายกิตติพิเชษฐ ทิพย์ศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๓

เด็กหญิงสุภัสสร อินทร์สูงเนิน
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๔

เด็กหญิงปพัชศร พงษ์สัจจา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๕

เด็กชายผไทเทพ ท้าวมา
๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๖

เด็กชายวัฒน์ธน หนูเจียม
๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำคำพิทยา ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๗

เด็กหญิงอทิตยา ทองทับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๘

เด็กชายทรงวุฒิ พันธ์โสม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๘๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ แฝงฤทธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงชลธิชา พิลากุล
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ดำน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๒

เด็กชายทินกร อุ่นทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายสิทธิโชติ สมอทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายอาทิตย์ สิงห์จันทร์โท

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายธรรมรักษ์ วิเศษสังข์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กหญิงนพรัตน์ จันทวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กหญิงกันตนา มรรคพิมพ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายยงยุทย์ แสงหิน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายวันปติ สุยะลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๐

เด็กชายณัฐฐนิช ดำน้อย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กชายทัศน์ไท ไม้น้อย
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กชายปุณณวิช พงษ์ธัญการ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กชายชาญณรงค์ ชาติศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กชายบวรนันท์ สินธุวัตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีเรียง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กชายจิรายุ เชือสูง

้

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กชายกรวิชญ์ วันทา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กชายภีรภัทร เทศะบำรุง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กชายสรยุทธ สุยะรา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กชายรัฐพล เทือกท้าว
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กชายยุทธจักร์ สมอทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กชายธงชัย รักษาภักดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงนันธิดา ภูถาดงา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงบุษบา วงค์พิมพ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงปาลิตา เทียรวรรณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายจิรพงษ์ อภัยนอก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ ปลอดโคกสูง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๘

เด็กชายไพฑูรย์ ธิตะโพธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขศริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงวราภรณ์ ไผ่โสภา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กชายนพรัตน์ แพชราช
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายสุรดิษฐ์ ถามะพันธ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายธันวา ไชยโคตร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงวาเศรษฐี โชติพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๑ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงอนงค์นาถ ช้อยชด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงกุมารี นามโคตร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงอารดา ศรีสันต์ ๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงวันวิสา สิงห์คำ ๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงณัฐนาภรณ์ โสมะณะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กชายอาทิตย์ เหลาโพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงวรัลยา ลานนท์
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงนิสาลักษณ์ พิลาวัลย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงสุภาพร ศาลา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงวรนุช รอดเกตุ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ไม้น้อย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงอภัสรา แฉล้มกลาง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กหญิงสุชาดา เมืองโคตร
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กหญิงพัชชริดา แสงสว่าง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงจุฑามาศ วิสูตรทอง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงฝนเหนือ ห่อสี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงพิมพา นามมาลี
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงปฐมาวดี วรรณศรี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงอารยา เหล่ามา
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กชายณัฐภูมิ ขำตา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๕

นางมยุรี อินทร์อาราม
๒/๐๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๖

เด็กชายภูวดล ขนทรัพย์
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กชายสัญญา จันทสม
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงญาตาวี ธรรมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กหญิงลัทธพรรณ ไชยโคตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิคำ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงสุภานันท์ สมพล
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงกรวรรณ ทุมยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ดวงพุฒ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายชยานันท์ ชันทร์แช่ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กชายธัญพิสิฏฐ์ กระจ่างโพธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงสุด่ารัตน์ ลัดดา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กชายทีโม แมร์ชไมเยอร์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

คุณธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กชายณัฐพล สุดหา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กชายปาณชัย ปาริด
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงพรยมล ดีระม้าย
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงพรวรินทร์ ศรีธรรมมา
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงอัญมณี สีเข้ม
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิเงิน

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงเนตรชนก หลอดทองคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีธรรมมา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงกัลญาพัชร บุญอ่อน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กชายอภินันท์ คำพลี
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กชายธนกร ยุทธภิญโญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กชายปฏิพาร พละโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กชายกฤษฎา สุดหล้า
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงอรอินทร์ รักการ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กหญิงอาทิวราห์ โมทะจิตต์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๕

เด็กชายโสภณัฐ บุญเติม
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายพรเทพ เชือสิงห์

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กชายเปรมปกร เรืองอยู่
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กชายยุทธนา สาแขม
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มัสยามาศ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กชายสราวุฒิ โอสาร ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กชายกิตติพงค์ ยิงยืน

่

๓๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กชายพิเชษฐ สำเภานนท์
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กชายมงคล แดงศิริ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กชายพิสิษฐ์ อิมสุดใจ

่

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงมธุริน นารักษ์
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงสุภาวดี วงค์ขึง
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงเกวลิน รวมพร
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงชณิกาญจน์ ศิริคำ
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงชณิดา สีเขียว ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กชายจารุกิต สมศรี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายเดชากร พันธุ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายเตวิช พันก้อน
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กชายธีรเมธ สมศรี
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ เสาร์ศรี
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๓ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงกันติศา พลนาดี ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงเทวา สร้อยทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงปทิตตา เคนบุบผา
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กหญิงประภัสสร เชือมแก้ว

่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงปาริชาต แสนศรี
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงศิริวิมล ศิริราษฎร์ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายพีรพล นารักษ์
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายณัฐพล แสงสิงห์
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายดนุภพ วงค์มัน

่

๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

สุตตา
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงสุพรรณี คำแก้ว
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงอัญชลี สรรพศรี
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กชายจงรัก วงค์ขึง
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กชายเมืองแมน ธรรมพิทักษ์ ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กชายธนวัฒน์ กุฏโสม ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กชายชือตรง

่

จันคูหา ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงชุติกานต์ดา พันธ์จริต ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงกัญยารัตน์ พิมพ์ไกร
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงเบญจฉัตร วงค์ปดสา ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงชรันดา กรอบแก้ว ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายเอกรินทร์ เกิดไผ่ล้อม ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายนิติพน โคตรหา
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายพันธิน วงค์ทอง
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายฐปราช หลาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงสิริอร เกษมสุข ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงปนเพชร สาวสวรรค์
๑๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กหญิงปณิชา ภารสมโชค

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายธีรพงษ์ จำปาขาว
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายนัทธพงษ์ ดวงพุฒ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายนำชัย สิงห์เชือ

้

๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กชายวายุ ขุนวงค์
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงชลดา คำสุณี
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงพรทิพย์ พบสมัย
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงพัชรมัย จูมลี
๑๑/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๒๙
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

สืบสม
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงผดุงขวัญ พสุนนท์
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กชายธนพล ทองชุม
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กชายปวเรศ ปาสาบุตร ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงชลลิสา ทองใบ
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงปริญญา บุญสังข์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงพรทิวา คงยิง

่

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กหญิงพันธ์พฉา ศรีงาม
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงอรษา สุวะจันทร์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงอรสา พงษ์เสือ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงภัทราพร พิมพ์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายภาษิต จันดีบุตร ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เติมบุญ
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ มีโชค
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงนิภาภรณ์ พาลุกา
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงปานลิตา มารุตพันธ์
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงพิลดา อินทร์เพ็ญ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงอภิญญา ปรินทอง
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงอรัญญา ปรินทอง
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงนวลอนงค์ พึงพรม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายกฤตเมธ ปรินทอง
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กชายธนวัตร์ บุตรโท
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กชายภีรเดช กองเกิด
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงสรวงสุดา ไสยศาสตร์ ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงทิพานัน โสภะวงศ์ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงจิราพร สองศร
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงนวรัตน์ บัวศรี ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายธีระวัฒน์ จุใจลำ ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายยศศักดิ

์

แก้วบุดดา ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายพีระพัฒน์ พนาสันต์ ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายจตุรพิธ คำธิศรี
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๐

เด็กชายเรืองวิทย์ กันทมา
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายเกริกเกียรติ โสรัตน์ ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายวิรัญชัย โชติพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงนราภรณ์ อัปกาญจน์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงอุษณีย์ บุดดาพันธ์ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๕ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงฐิติกานต์ บุรกรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา บุระพิน
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงนิตยา ตาลทอง
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงวริศรา สมปุก
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สามารถ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กชายณัฐกิตต์ เจริญวงศ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงมาลิษา ลานนท์ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงแพรวา โพธิพา

์

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงสุพรรษา นากสุก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงจิดาภา บัวเผือน

่

๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายปริญญา สุขสนาน ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๖

นายชินกร ดรวิสัย
๒๔/๕/๒๕๓๑

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๗

นางสาวสุจริตรา คตวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๘

นางสาวพิมพ์ญาดา แก้วปญญา

๒๖/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายอรรถพล เพ็งสว่าง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อ่อนจินดา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงวรรณยุพา วงกลม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงจิดาภา ส่องสี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงสุพรรสา งามสวย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงกิตติยา ศรีอุ่น
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงสุลลิตา เผ่าสิงห์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงวรัญญา เพ็งโม
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงสุทธิดา วงศ์กลม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายชญานนท์ ศรีสุข
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กชายธนทัต ทองกุล
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายวชิรากร อ่อนเขียว
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๑
เด็กชายเจตนิพลพัทธ์ เหลาคำ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ มีสาวงษ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายจิรายุ พิมพ์ทอง
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กชายนัทธพงค์ จันลา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กชายปยะพงษ์ พิมพ์ทอง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กชายเลิศฤทธิ

์

สาสีดา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กชายสหรัฐ โลหะชิน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กชายปณัฐวัฒน์ ขาวสะอาด
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงบุญฑริกา มารุตะพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๖ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา นามวงษา
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงธนาพร ทาวะรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงปริยากรณ์ ศรีโสภา
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงอนุธิดา ตาอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงวิภาดา จันทนุช
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงจิรปรียา ศุภลักษณ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จารุตัน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงวิมาลา วงค์อุดม
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ สุภูธร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงพรทิพา พันพิลา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๐

นายคารม ช่วยสุข
๑๑/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๑

นางสายสุนันท์ อินทะแสง
๒๔/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๒

นางสาวรุจีจันทร์ มุกดาพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๓

นายพิทยา ศรีธรรมมา
๑๗/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๔

นางจันทร์สอน ศรีเงิน
๒๙/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๕

นางสุพรรณี กัณรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๖

นายศรีเมือง ดาหลา
๒๗/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ หิมะคุณ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงวิราภรณ์ มิงขวัญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กชายธีรเดช คำกัญญา ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายธนากร กูฎโสม
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กชายพรชัย ขันธ์แก้ว ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กชายนพรัตน์ ฉวีรักษ์
๒๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กชายพงศกร วงศ์แก้ว ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๔

เด็กชายณัฐภูมิ สุวรรณกูฏ
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริบุตร ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายชิติพัทธ์ หาระสาย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กชายณภัทร ชิดเชือ

้

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กชายชัยณรงค์ ฤทธิงาม

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กหญิงนัฐการ ประสมสาย
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงอรปรียา อธิจร ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงวรัญญา บุญแก้ว ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงพิมพ์พิกา บุญชิต
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กชายธรานนท์ ยิงเกียรตินนท์

่

๑๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายพิสิษฐ์ แถมศรี
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงเยาวภา แดงชาติ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงสุภัสสร พิลาบุตร
๒๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กหญิงอินทร์ธุพา ชะอุ่มพันธ์
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายปฎิภาณ แขสว่าง
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ เครือพันธ์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ประชุมรักษ์ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงนันธิดา อ้วนลำ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงพิมลพรรณ อินโสม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงวิชุดา บัวใหญรักษา ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงสุชาวดี พงษ์ท้าว ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๕

เด็กหญิงสุวรรณ์นา อินโสม
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๖

เด็กชายธวัชชัย ทองสุทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงปนัดดา ลาสี
๒๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงสมัชญา ศรีวิจารย์
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงชนกนันท์ หวังสุข
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กหญิงอริศรา ทำธุระ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กหญิงอชิรญาณ์ ศรีบุรี
๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กชายสมพงษ์ บุตรสิงห์ ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นใจ
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงปนัดดา การสวัสดิ

์

๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ดวงเอก
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายชานนท์ พืนปูม

้

๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ อาจอนงค์ ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำพิละ ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงพรหมพร ขุ่ยภูมิ
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงรัชฏาภรณ์ ดาวดาษ ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงจรณา บุญชิต ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงนฤมล สีมาโลฤทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กหญิงอริสา ดับพลิสซิส
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงช่อเอือง

้

นิลมณี ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายสารภี คำอะดุลย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กชายพัชรพล เคือคำ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กชายยศกร บุญชิต
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กชายศุภโชติ ถ่านอ่อน ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กชายภาคิน สุวรรณกูฏ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ก้อนแก้ว
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กชายอนภัฒ แจ้งบ้าน
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กชายเจษฎา แทนคำเนาว์
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กชายธัญบูรณ์ ริเริม

่

๓๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายธนากร สาทรราษฎร์ ๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายธนวัฒน์ มามาก ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กชายภัทรดนย์ ชนะพาห์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

สิงห์คำ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อ้วนลำ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กหญิงรุ่งนภา สมโครต
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย อ้วนลำ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงนงลักษณ์ สิงห์แก้ว
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๒

เด็กหญิงพรพิมล เบ้าทอง
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงนันท์นภัส เทพพันณรงค์ ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กหญิงธัญจิรา พูลพันธ์
๑๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กหญิงพิมพ์วิมล สีมันตะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ก้อนแก้ว
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กหญิงเบญจพร ยอดศิริ
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กหญิงเบญญาภา อินโสม
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงนิยากร บรรลือ
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กชายรวิภาส จันทันท้าว
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงนภาพร เสมฉัตร
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กชายจักริน บุญช่วย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยังไว
๑๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายปรเมศ ชมบุตรศรี

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงอาภัสรา เหลาผา

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงภรภัทร คมสัน
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กหญิงพีรดา กำไมล์
๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายเวนิช สมน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

สมน้อย
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กชายพลพิทักษ์ กุลโท
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายศรัณยภัทร์ ใจกล้า
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กชายภัทรพล สินโพธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายธนากร กัณหาวัน
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงลลิตา นางาม
๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ไชโย
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ มุนิลสาร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ลำพาย
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงทิพย์อาภา บำเพ็ญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงทิพย์วรรณ สุดเต้
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงสโรชา สีทองทุม
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงนริศรา อังดา

้

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงลลิตา อยู่คง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงสุนิชชา สมน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงอนัญญา คำวิแสง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กชายธัญพิสิทธิ

์

หน่อปาม
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กชายกิตตินันท์ ตาท้าว
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงพัชชานัน สีทองทุม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ วันนา
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงเกษสุดา คณาดา
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ รามกิจ
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายณรงค์เดช ใจปน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายอาคม ไปมา
๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายธนกฤต จูมนา
๐๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายวัฒนธร กำไมล์

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายณัชนนท์ บุญมี
๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายจิรายุ เบ้าทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กหญิงอรุโณทัย คล่องแคล้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงญาณิล เข็มทอง
๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กชายรัตนพงศ์ โทบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กชายอัษฎาพร กุลโท
๐๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงธนัญญา โพธิละเดา
๐๕/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงสุรีกานต์ สุทธิ
๑๐/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายเนติพงษ์ วงศ์ษา
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายฐิติวุฒน์ โคตรกว้าง
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ โคตรกว้าง
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กชายธวัชชัย นนพละ
๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กชายชัยวัฒน์ โคตรกว้าง
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กหญิงดวงมณี โสดามรรค

๒๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงทอขวัญ ต่อน้อย
๒๓/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อ่อนละม้าย
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงอินทร์ทุอร ทองประเสริฐ ๕/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายนวมงคล พิมพ์หาร
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายวิทวัส เหล็กดี ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๔

เด็กชายนรายุธร ชาดา ๗/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๕

เด็กชายวีระพงษ์ บำเพ็ญ ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

นนพละ
๑๙/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กชายกวิน ลีลา ๒/๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กชายวัชราคร พรหมลิ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กชายวันชนะ อันพิลึก ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงธนารีรัตน์ เขียวเพชรบุรี
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงพรญาณี ยาตรา ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงธิติมา คำภู ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงภัทรวดี สิทธิกร
๑๙/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ตระลาการ
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ไตรรัตน์
๑๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงกมลชนก ผาลา
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงพนิตอนงค์ บำเพ็ญ ๖/๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กชายศิวกร คงยิง

่

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายชัยวัฒน์ กรินรักษ์ ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายประธีป ปูคะธรรม ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กหญิงกชกร หาญชนะ
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กหญิงกิตติมา ชมภูแดง
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงธีรดา ยินดี ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคึม สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กชายพิพัฒน์ชัย จงจันทึก
๑๒/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พินธุรักษ์
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงชนกนันท์ เลือกสรร
๑๒/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สว่างอารมย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กชายศุภกฤต เจริญรอย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กชายนิภทร์ แสงสุวรรณ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายศุภชัย ทาลี
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายพาณิชย์ สร้อยทอง
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กชายอรรถพล รอดชยันต์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กชายกิตตศักดิ

์

ไม้น้อย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงสุณิสา บุญโท
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กหญิงสุพัตรา วารีพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๑ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กหญิงศศิประภา บุตรคำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กหญิงอรวรรณ บุญโท
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กหญิงอัญดา บุญโท
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ โลมรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กหญิงอินทิรา บับพาวันดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กชายศรัญู ธิตะโพธ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๑

นายธีรภัทร สุวรรณกูฎ
๐๗/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายณัฐพล ปะทะมะ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีระบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงธนวรรณ บุญโจม
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงพรพรรณ แพงคำลา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงกชวรรณ วามะชาติ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงศศิธร เทศบุตร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กหญิงประภัสสร ธิตะโพธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงปติมา สดศรี
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กชายศุภสิน หล้าแรง
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กชายเจษฎา ชะสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายธีรเดช จอมพระ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กหญิงดาวไสว ทองอยู่
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายศักดิดา

์

สีเหลือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กชายพันธพงศ์ วงค์พิมพ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กชายลิขิต ลาหา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กชายชัยมงคล อินอนัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คุดชิตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กชายควันเทียน นารักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กชายปวริศ สมาวัตร
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กชายอนันต์ยศ นพศรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กชายคุณาสิน วงค์มัน

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กหญิงจันทิมา อุธานุเคราะห์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กหญิงสุภาพรรณ กัณหาไชย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงธนาภา หวลหอม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๖

นางสาวกัญญาณี พรหมจรรย์
๑๕/๐๕/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๗

นางพรรณทิพา อินผล
๐๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ อินทร์สา
๐๕/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๐๙

นางสมคิด บัวพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๐

นางนงคราญ วงเวียน

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๑

นางกนกอร กาทอง
๐๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๒

นางชรินทร์ทิพย์ เพิมพูน

่

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๓

นางสาวกัญญ์พิชญา ปวะบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๔

เด็กชายสุภาพชาย ลาหา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๕

เด็กหญิงธันวา วงศ์มัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กหญิงธัญณเรศ วงศ์มัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงภุมรี อุปริวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงกัญญารักษ์ ใจเด็ด
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กหญิงฟาใส วงศ์เสนา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กหญิงปยพร ยืนชีพ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายธนากร มูลมี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายธีรภัทธ์ พลงาม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญเติม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สมรกาศ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กชายบุริศร์ ทาลา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กชายธนัสชัย บุญภา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ไม้น้อย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กหญิงวาธนี แสนทวีสุข
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ สร้อยทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงณัฐนิชา อ่อนอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงสโรชา ศรีมาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงขวัญข้าว ไม้น้อย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงพัดลม ดวงพูฒ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายทรงพล ภายสร้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายสมชาย จันทะเสน
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กหญิงณัชฐนิฌา บุตตราสี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กชายครุวาร สิงห์เชือ

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายสุภาชัย ไชยชนะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายณัฐชนน ยังยืน

่

๕/๔/๒๕๕๐ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กชายเมธาวี รัตนมณีฉายา
๑๙/๑/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กชายพสธร พูดเพราะ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กชายพงษ์ทวี แก่นท้าว
๒๗/๔/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กชายกิตติพัช ศรีราชา ๖/๗/๒๕๕๐ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กชายธนวัตน์ เจริญสุข
๒๙/๑/๒๕๕๑

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๓ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๕

เด็กชายณัฐพงศ์ ศรพรม
๑๕/๘/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กชายสุปะชัย สมร
๑๗/๓/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กชายนพรัตน์ บุญมาเลิศ
๑๖/๗/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ซ้อมทรัพย์
๑๔/๒/๒๕๕๑

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กชายคณิศร ขันมา
๑๑/๑/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงรุ่งนภา ศรีสุวรรณ
๑๗/๑/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงวรัญญา ประยูรสมบัติ ๒/๔/๒๕๕๑ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงบัณฑิตาพร สุดสาคร
๑๗/๑/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วบุตรสา
๑๗/๑/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กหญิงจันชิภาดา แก้วบุตรสา ๖/๘/๒๕๕๐ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กหญิงสิริวิมล เหนียวคง
๒๗/๔/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กหญิงปภัชญา ผลจันทร์
๓๑/๗/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลจันทร์ ๒๐/๖/๒๕๕๐ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงวรรณิภา วีรพันธ์
๒๓/๘/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา นนท์พละ
๒๕/๙/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงสุพรรษา เสาสี ๖/๘/๒๕๕๐ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงรวิสรา กิงทอง

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงปาลิดา รอบโลก
๒๓/๓/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงชยานันต์ พิมพรัตน์
๑๙/๘/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงวรัชยา ทองผุย
๒๑/๒/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงปนัดดา ใจมัน

่

๘/๓/๒๕๕๑ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ศรพรม
๒๙/๕/๒๕๕๐

ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงรินชิตา เตียงงา ๒/๕/๒๕๕๑ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กชายวีรชัย ตังวัชรวิชัย

้

๖/๓/๒๕๔๘ ศพอ. วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กชายณัฐภัทร ดีไวย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กชายธนากร ถำหิน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีสุวะ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กชายนครินทร์ จินดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กชายศรายุทธ พืนนพันธ์

้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กชายอชิรวัฒน์ ภะวัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ลุกลาม
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงกัลยาพร ประดับทอง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงคณิสร พุทธแก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงจินตนา พิมพ์สาร
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงจิรัชญา เทือกท้าว
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๔ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงชนันฎ์ธิดา สีทาบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงทวิพร วะสุขันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงสิริยุพิน หาญระเบียบ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงสุวิชาญา บัวสูง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงเอืออังกูร

้

กิตติสารกุล
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ นำคำ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๖
เด็กชายพรหมประธาน

วงษ์ศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กชายภูริภัทธิ

์

บัวจูม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กชายวิวัฒน์ขัย ศรศิลป
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กชายสิทธิพล หลอดโสภา
๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงกชมน จรรยาภรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงเกวลิน หวังดี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงชีวาพร โพนแก่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ อักษรสิทธิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงบุญญรัตน์ แกะมา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงพรไพลิน แช่มชืน

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๖

เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์ พลคร้อ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๗

เด็กหญิงศรัญญา ตาบุดดา
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ วรรณวัฒน์
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๗๙๙

เด็กชายธนภูมิ พันพิลา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๐

เด็กชายพีรพล ต้นบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๑

เด็กหญิงณภาภัช ศาสนกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กหญิงศุภิศรา หงส์ศะแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กหญิงปยนุช พึงภพ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เพ็งดี
๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กหญิงสุทธิดา สีดา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๖

เด็กชายธราดล นันทะรักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กชายบัณฑิต เพ็งเหล็ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กชายภูริชญ์ ดงจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงศิริกันยา วัฒนะราษณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กชายกิตติชัย สำเภา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กชายชนะชล หลงชิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กชายธนาดล ทองปด
๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กชายธีรวัฒน์ หอมอ้ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายศรสิริวัฒน์ คำวัน
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรสีน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อินประโคน
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงภัทรวดี วิลาวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงอรปรียา สิทธิจินดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงประภัสรา เพชรพินิจ
๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๐

นางสาวบุษณีย์ ผลดี
๑๕/๖/๒๕๒๔

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๑

นางสาวอภัสนันท์ ชายแก้ว
๑๑/๒/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๒

นายพิเชฎฐ์ ไชยพันโท ๗/๒/๒๕๒๔
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๓

นายวีระพล บุญจวบ
๒๓/๕/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๔

นางสาวดวงกมล สุดหล้า
๑๘/๗/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๕

นายธีระพล คล้ากระโทก
๑๔/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๖

นายไสว แก้วจันทร์
๑๓/๕/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๗

นางสาวนำฝน ลีบ่อน้อย
๑๓/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๘

นางสาวอุไรวรรณ กำเนิดสิงห์
๒๐/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๒๙

นายสันติ ทีอุทิศ
๑๒/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายธีรเดช พึงพบ

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กหญิงจิรัฎฐิกาล อุราสาย
๒๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายยศภัทร เยาวะศรี
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายชานนท์ หลานเศษฐา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายอดิเทพ วันทาวัฒน์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุ่มมาตย์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ กองพล
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ ยลไชย
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชาดง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร บัวศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กชายณัฐพล โชติพันธ์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กชายภัทรดนัย ประสานสี
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กชายสุพศิน มีเพ็ง
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กชายกิติธัช คำศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กชายขันติชัย ธานี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายวัชรินทร์ คงงาม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กชายปรเมศ มารุตะพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงศุภนัฏฐ์ พัฒนะดำรงค์ชัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ เทพพินิจ
๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงมะลิรัก พลสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๖ / ๕๑๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงเมลานีว์ อุนานันทพงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ บุญมาปด
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กหญิงนันธิกา นนทกุล
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงฤทัยชนก ชาลี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงหทัยชนก บุญมี
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงแพรพิไล หลายภา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงสิริวิมล ทราบรัมย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา หาระสาร
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงบัณทิตา คนลำ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์ชมภู
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พิพัฒน์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กชายสุธินันท์ ศรีธรรมมา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กชายพีรวิชญ์ สุ่มสมิง
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายเตชิด ยีเข่ง

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายธีรไนย นิคมรักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กชายณัฎฐ์ วงศ์วีระขันธ์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กชายนนทภัทร ศรีพรม
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กชายธนโชติ งามพักตร์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กชายธนชาติ สายสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กชายสันต์จเร หนองหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กชายราเชนทร์ ชะนะพา
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กชายธีรภัทร วงค์ใหญ่
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กชายศราธร เหลาผา
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กชายธนพล ใจเดียว

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กชายพัชรพล จารุตัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงจิดาภา แพงจ่าย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๖

เด็กหญิงโสภิตา จรลี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงนันทนา เทียมทัด
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงนิชฌาวัลย์ พลศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กหญิงณัฐธิดา โภคทรัพย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงอารียานีณ์ นามบุญเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กหญิงจินดาพร หมูนหมาย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงกัญจนพร สุวรรณกูฏ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทะวารี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงกัญชนก วิเศษชลธาร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๗ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงฉัตรมณี นวลพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงสุคนธวา สุดหล้า
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงอชิรญา สาสีมา
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กชายภคพรรดิ

์

เอกพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กชายวิษณุ รืนเริง

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายพูนสุข สุวรรณกูฏ
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายเขือนศักดิ

่ ์

สายสัน

้

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายศุภณัฐ สำราญสุข
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายดัสกรณ์ จุลศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กชายวุฒิภัทร สุตะพรม
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายพิทยุตม์ จันทร์สิงห์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กชายสุคลวัฒน์ ปญญามาตร
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ เหลาเคน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กชายนนทวุฒิ หม้อแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ ชัยช่วย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กชายกันตภณ ทิณโนรส
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายอัษฏา บันดา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กหญิงกมลเนตร กองทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กหญิงลภัสรดา ผาสุข
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กหญิงภวิภาพร วรบุตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๕
เด็กหญิงปรายญารัตน์

ล้วนคัด
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงภิพาดา บุตรจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กหญิงนิศากานต์ สุดศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงกมลทิพย์ ลอยมา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงนิราวรรณ ถำหิน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงนรมน จงสูงเนิน
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ วารีพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงพลอย พสุนนท์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงอารยา ใจสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๔
เด็กหญิงสุพรรณหงษ์ แก้วกนก

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายพีรศักดิ

์

เอกพงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ ศรีโท
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กหญิงวัชราภา วราพุฒ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กหญิงณิชาภา วรรณวัตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงวิชยากาล ทองศรีสืบสกุล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๘ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายฤทธิชัย สิทธิมัง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กชายอนุวัฒน์ บัวขาว
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กหญิงชาลิสา สุวรรณไตรย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงธนิดา ว่องไว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงชาลินี ว่องไว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กชายรัฐธิชัย ศรีปุชัยนนท์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงภัคจิรา อกผาย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ วงขึง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงนันท์นภัส มังคัง

่ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายฉันทวัฒน์ แก้วเหลา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายวชิรวิทย์ ยอดทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กชายนภัทร์สกร ภามี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายพรพิเชฐ ชาหา
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กชายติณณภพ อู่ศิริกุลพาณิชย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กชายสุรชัย เคนดี
๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กหญิงกันยกร ขุมเพ็ชร
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กหญิงกุลรัตน์ จันทร์สอน
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กชายวีระยุทธ ปองชารี
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ กองสีเกต
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ สีหาพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงกันธิมา ชาดแดง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ บุบผาวรรณา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงมาติกา พิภพถาวร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กชายปญณวัฒน์ หาหอม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กชายธนวัตร์ ว่องไว
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กชายธนภัทร ว่องไว
๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงอัมไพวรรณ ว่องไว
๓๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ นามวงษา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กชายกวีพัฒน์ กอแก้ว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กชายพงศกร บุญยัง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายทวีทรัพย์ งอกลาภ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายปกรณ์ จันทร์สกุลทิพย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๓

เด็กชายโฮฬาริก สาฆะ
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๔

เด็กชายวรชิต ประทุมภาพ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๙ / ๕๑๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กชายนรภัทร ยันชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กชายวัชรพล กุลสุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กชายปารินทร์ สวัสดิสุข

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงพัชรพร พร้อมมูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๕๙

นางสาวมยุรา ศรีสมุทร
๑๓/๐๒/๒๕๒๑ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กชายอานนท์ ดวงพิลา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายวรเทพ กินะระ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายยศกร จันทะนุย
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายสุทธิราช หม้อแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กชายธีรภัทร ผลทวี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กหญิงไปรยา จันทร์ตา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงพัชรี บู่คำ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กหญิงอาริสา ผิวนวล
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กหญิงกัลยา สงเสนา
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ผาลีพัฒน์
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กหญิงศรุตา ทิณเสวก
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงกนกอร ศรีธรรมมา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงปรางปลันร์ จรูญแสง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงอรินญา กาสี
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กชายพีรวัส ภาคพรม
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กชายชิดชนก ศรีจำนงค์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เชือสูง

้

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กชายศิวากรณ์ บุญภา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กชายพัชรพล สันโส
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงรติมา วงศา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กชายไพฑูรย์ วงษ์คำตา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สุโภภาค
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กชายพลาธิป สังข์ทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กชายจิรายุ เปนมงคล
๑๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผลบัว
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วเขียว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กชายสุรสิทธิ

์

กันตะบุตร
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงรติมา ทองอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงสิรินภา ลาสา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงสิดาพร โคตรวงทอง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๐ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงวิกานดา ผิวคำ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงปรียาดา พัฒเย็น
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงศุภิสรา บุญสู่
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงสุพรรษา พวงเงิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กชายมิงขวัญ

่

ขำคม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กชายทองพูล เพียรมัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงวิรากร เพียรมัน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงอรปรียา สายสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงปานวาท ชัยชนะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๖๙๙๙

เด็กชายนิติ บุญชู
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

มาลาวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายวีรภาพ วันมหาใจ
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กหญิงญดาวรรณ ภาเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงกุลกัลยา ผาสุก
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงกัลยาณี กิงทอง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กชายธนพล เค้ามูล
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กชายคุณากร ภาเรือง
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กชายฉัตรชัย โยทาพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายเชาวลิตร สมแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กชายโอมพิทักษ์ ภาเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กชายอภิชาต พันธ์คำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๑

เด็กชายนพรัตน์ แสงวงษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กชายพรรณธวงค์ ใจคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กชายภัทรพล ม่วงดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๔

เด็กชายธนดล บุญคำ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงอภิสมัย แก้วเลือน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงทิพย์ชยา สุจริต
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงธิฎารัตน์ กิงทอง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายพัชรพงศ์ สายพิมพ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กชายพายุ พันธ์พิลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กชายสิทธิพล สายสวัสดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กชายพิสิษฐ์ กองสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายหฤษฎ์ กลันสาน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กชายวุฒิชัย เพ็งพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กชายวีรภัทร มูลเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กชายพิสุทธิ

์

เงาทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายธีรยุทย เส้นเกษ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ อ่อนเฉวียง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายธีรโชติ ทรัพย์คณารัตน์
๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายจักรี อาบทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กชายรพีภัทร ภาเรือง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กชายจีรภัทร บัวแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ พาละจ่า
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายธีรวัฒน์ ภาเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายเจตริน นาฬกุล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายติวานนท์ นรมาตรย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายอัครพนธ์ ศิรินัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กชายอนัญลักษณ์ เทพาศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๘

เด็กชายพุฒิเมธ สมบูรณ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๓๙
เด็กชายปญญาภิวัฒน์

ผลบัว
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงสุรัมภา บุญเจริญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงสุรีย์พร พันธ์คำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ สมเสนาะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงพายุเมฆ จันดารัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงอริศรา สังขมุรินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงอมรรักษ์ ศรีชมภู
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กหญิงสายสวรรค์ ศรีคง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ขันอ่อน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุไรวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงจุฑาดา ศัพพวนิช

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กชายชาตรี แสวงทรัพย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๑

นายเจษฎากร พรมดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๒
เด็กชายประกายเพชร

กรินรักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กชายวัฒนา กรินรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงอาภาภรณ์ บุญพา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กชายเด่นดนัย บุญชิต
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กชายนครินทร์ พันธ์เพ็ง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กชายปยทรัพย์ บุญชิต
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กชายอุทัย ผาเหล่า
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงพลอยชมภู พมพกัณฑ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๐

เด็กชายสงกรานต์ พรมลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายธนากร คูณมี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ บัวโรย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์สถาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายนันทวุฒิ ศรีเนตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายณรงค์เดช นาฬกุล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายธีรภัทร กาลสวัสดิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายนพรุจ นาคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายจักรี อินโสม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงกอหญ้า จันทร์สุตะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงอัญณา ภูคำวงศ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงเกตุภัส กรินรักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงวิริยา เฉลิมศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงพราวพิรุณ บัวทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงสิรินทรา ริเริม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ พรมทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงศลิษา ธรรมประโยชน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา บุญชิต
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงนภัสสร ท้าวมา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงแก้วตา ลอยนวล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กหญิงขวัญรัก แย้มจิตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ผิวคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กหญิงสายรุ้ง ผลทวี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กหญิงวรรณภา สมเสนาะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กชายชุติพนธ์ สอนสัง

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นาทอง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงเนาวพร วงษ์เนตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กชายทินกร เงาทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กชายพลากร เจริญพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงนภาพร สมแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กชายพงษ์ทอง นาแก้ว
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กชายดุสิต หอมดี
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายบารมี กระแสโสม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กชายธงชัย ผลทวี
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กชายกฤษฎา โนนแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๓ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ยลสุข
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ผลทวี
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กชายธนกร พิมนพันธ์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายวุฒิชัย ชมจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายณรงค์กร ฝาคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายจักรพรรดิ บัวจูม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กชายปยะ ผลทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงนันทิดา ผลทวี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ผิวคำ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กชายธนัญญา นาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงปาเจรา ดารักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงกชกร ชาวตระการ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงนภาพร พรมโคตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กชายอาริยา พัดเย็น
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กหญิงวริศรา สนธิเณร
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กชายธาริณ แสนทวีสุข
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กชายสถานพร เจริญสังข์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กชายอัคราเดช โพธิคำ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กชายสิริราช ผิวทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายสุพจิต สมเสนาะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กชายเฉลิมเกียรติ ใจแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงอทิตยา แสนทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงจิราพร เหลืองงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กหญิงธีรนาฎ เปลียนเจริญ

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงปยะรัตน์ พิมนพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงหฤทัย ยีโถ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงกัลยาณี สีชมภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กชายขันทอง วงศ์สุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กชายคุณานนท์ ทองอาจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายณัฐภูมิ ชูบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายธนวิชญ์ ชายงาม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายไพศาล ทองอาจ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สนธิเณร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กชายสุริยา พันธ์คำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงพัชริดา ศรีชมภู
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๔ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงพัชรี จันทร์ดก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา สดหอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงสุนิพร ภูรินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กชายณิชภูมิ แสงทอง
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กชายดลธรรม ชูบุญ
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายทวี มารุตพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายฟาลิขิต ชายงาม
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายภูฤทธิ

์

ขุ่ยภูมี
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายศรายุทธ กลมดี
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจียวตระกูล
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงรัชฎา ชายงาม
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงสุภาพร แสงวงศ์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงสุมลตา แสงวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ผิวเงินยวง
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กชายปญญา คำขาว
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา ลำดับ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงสุชัญญา โคตรวุฒิดก

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วงษ์น้อย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงจิรนันท์ วรจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงอภัสรา ภูมิทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กชายธงชัย คณะศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กชายธนพล แผนฉลาด
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คงโท
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายกวีศิลป แทนคำ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กชายสถาพร เหมือนประเสริฐ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กชายสุรยุทธ อุ่มจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กชายชินดนัย ทีเวียง

่ ่

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พลเสนา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กชายธเนศ พูลชัย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กชายอธิปมินท์ ลังแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กชายพัทธรินทร์ พรมสุข
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กชายชนะชัย คณะศรี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กชายรัชพล สมเสนาะ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กชายเอกสิทธิ

์

คูณมี
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กหญิงปยธิดา พุทธิวงศ์
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงวรรณิศา ตลันนา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงอุษามณี แสนทวีสุข
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงบุษกร พูลผล
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชารินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงนันทิดา พูลผล
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กชายวัชร ผุยชัย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กชายพงศธร นัยติบ

๊

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กชายบริวัฒน์ รักเสมอวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กชายนทีกรานต์ แสงกล้า
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กชายเฉลิมชัย สมดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงณฤดี วงษ์คำตา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงบุหลัน สมผิว
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๗

เด็กหญิงนันทิตา บุญชิต
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ วงสาลี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กชายชัชวาล สว่างเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กชายจีรศักดิ

์

ทุมมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กชายพีระพัฒน์ อินทร์โสม
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงอารียา ริเริม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงปุณฑรี สว่างเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงวรากานต์ ลักขณาสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงชาริษา กะกำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กชายทินภัทร ริเริม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๗

เด็กชายปฏิภษณ หวลชัยภูมิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กชายนิติศาสตร์ มากดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กชายครรชิตพล ผิวคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กหญิงฐิติวัลค์ พรรณสาลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กหญิงภัทริดา บุญครอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กหญิงนิลปทส์ นำเงิน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กหญิงศุวิมล โนนงาม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายชุตินันท์ สังข์ทอง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กหญิงชญานิศ แสนทวีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายศิริภัค น้อยแค
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายสุรเดช พรรณสาลี
๑๖/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายดดุจสิตา สุเพ็ญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สีนวล
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๖ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร ผลใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กชายมังกร เหล่าดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กชายพรมมินทร์ สรวมชีพ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กชายประทีป ประกอบศรี
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ อินที
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงปารมี พิบูลย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กชายกฤษกร ศิริเวช
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงปนัดดา ศรีถาการ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงภูริษา แหล่งเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงสาวลี ชุมแวงวาป
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงสุธิตา โสจิต
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายพิทักษ์ พรมยม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงแพรวา เต็งเรียะ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายทนงเกียรติ อุตราช
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ อุตราช
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงทัศนวรรณ อำขวัญยืน
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงธิติมา ลาธุลี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงอรวรรยา เนียมกระโทก
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงสุทธิดา บรรพตาธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ตอมพุดซา
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กชายธนพล สาริกา
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กชายศุภกร ศรีลาทอง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คำจันทร์ดี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงศิริพรรณิภา แก้วฤทธิ

์

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงอภิญญา อุ่นสมัย
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหลาหนวด
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงธิดาพร ศรีนวล
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วคำปอด
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กหญิงกมลชนก ตองตาสี
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายอรรทการ จำปานากณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๐
เด็กหญิงทิพย์ธิดารัตน์

ทวีมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายกวีพล โพธิใบ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายเจษฏา อุดมโภชน์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เมียดสีนา
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายพนมกรณ์ โสจิต
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายศุภวิทย์ มานรัมย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กชายศิลา เชือสุ

้

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ประทุม
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงกนกพรรณ โพธิทอน

์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงธิตินันท์ มีสติ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงธีราพร มิงขวัญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงนภัสศร พุทธพิภักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองละมุล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงพิชญา ลาเฟย
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงเฟองฟา สอนตีบ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงสริสา บูระภา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีโพนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ศรีเพ็ชร
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ แก้วบุตตะ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงกมลชนก มิงขวัญ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กหญิงดวงกมล ดวงเสนาะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายกันติชา ปญญาวัน
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายธนพัฒน์ บำรุง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายพงศกร แก่นมาลี
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กหญิงอภิดา จันทาอ่อน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายกวินทรา ลอยเลือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายเจษฏา ศรีจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายชินราช อังฉกกรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กชายธีรเดช ภาคมฤกษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กชายปญญากร สารสุรินทร์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กชายภูริวัฒน์ ว่องไว
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กชายวิศรุต มะคะวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงกุลสตรี ตาทุวัน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงนิตยา เข็มด้วง
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงสุภัสสรา ผดุงสันต์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงอินทร์ธิรา คำมูลนาม
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๖

นางสาวจันทรา เหล็กเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กชายวิทวัฒน์ สายเสมา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สายสุนา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กชายปองศักดิ

์

จันทร์เสถียร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กชายธนากร หมายมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงจิลลภัทร คำศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กชายจักริน แก้วรักษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กชายจักรรินทร์ วังหอม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๔

เด็กชายถิรวัฒน์ สุวรรณทับ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กชายวัชรพงษ์ สารเสนา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กชายวนัฐพงศ์ ไกรสีทุม
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงจีรวัฒน์ เทศมี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงพัชรกัญญา พวงจำปา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงพิชัยดา พละสุ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงณัตตินา จุลทัศน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๑
เด็กหญิงนันทิยาภรณ์

ไพทุมทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงนงคราญ บัวหยาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงสุนิสา ดวงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงพิมพิศา ทองสุข
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงพุทธรักษ์ ศิริป
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงอุไรพร ดวงจิตร
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๗

เด็กชายคุณาวุฒิ แก่นมาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงพิมพ์อร เครือแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ยอดนารี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กชายสุวัฒน์ อ่อนมะณี
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กชายศตายุ นาคเรืองศรี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงวรนุช มาตบุญโท
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงปาวีณา สมรักษ์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายภัทร์ชัยวัฒน์ นามวงษา
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงดาวนิภาพร โทรตระกูล
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กชายณัฐพร ทองสมุทร
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คูณทา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายปยวัฒน์ สาริพันธ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงรัตนากร บุญมางำ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๐
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ สมรักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงณัฐนิชา บัวใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงศรันย์พร พลหาญ
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงยาตรา บุดดาโจม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กชายวสิรวิชญ์ มูละชาติ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๙ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงจีระนันท์ สุขแสวง
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กชายไพศาล พละศูนย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายวรากรณ์ ปตถา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงศิริณภา สุขแสวง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงนิสราทิพย์ ผการัตน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ บรรลือ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กชายกันตพงศ์ ผการัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กชายธีรเดช วงเขียว
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายธีรภัทร์ คณาะรรม
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กหญิงณัฐริตา ผการัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กชายทยากร สุบิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงปนัฐดา บุญบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงพันทิตย์ ศรีรักษา
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงวิราวรรณ สามิภักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กชายณรงเกียรติ แก้วขันโท
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายสมปอง วงษ์ใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงณัฐธยาณ์ นามโคตร
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายสมเกียรติ กรีวัตร์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กชายพุทธิศักดิ

์

นิตะนัน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ถนอมพงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กหญิงสิรินทรา พรสุรินทร์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายชินพัฒน์ สุขแสน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายสิทธิชัย พรมสว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กหญิงปทมาภรณ์ จันดาคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงศศิวิมล ขันทจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงสายนำ อรัญไสย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กชายปญญา ชูเนตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงกายแก้ว ศรีสุระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงพรรณราย ศรีสุระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กชายพุฒิสรรค์ นามโคตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กชายอเนก พรรษา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กชายเพชรกล้า เกือกิจ

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กชายโชคชัย ลครศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กชายทรงพล นามมุงคุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กชายทรงพร นามมุงคุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๐ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๐

เด็กชายสิทธา โยธี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายสถาพร ขีเหล็กศรี

้

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายธรรน์ธร มาดาดาษ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กชายจักรินทร์ เคนคำพา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กหญิงสุภาวดี วงค์ญาติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายนิติภูมิ ยอดรัก
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายพีรวัฒน์ นันตกูล
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายประวิทย์ ตรกสังข์
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายกันต์ดนัย นามโตคร
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายศราวุฒิ มะลิหอม
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กชายธนภัทร ศรีโท
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายวรายุทธ ปญญาวัน
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กชายฐิติวุฒิ พวงพิมพ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ศิรินัย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา พรมเคน
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงปนัดดา เสาร์สุวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงสุพัชชา จันทวรรณ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา แสนสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงกานต์ปภา นัยกูล
๓๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีอำคา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กชายกันตพงศ์ ไชยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายเจษฏา จิตรีธรรม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายบัณฑิต โพธิทัศน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงขวัญกมล นำพา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เลือกนารี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๕
เด็กหญิงดวงธิดาภรณ์

อินธิราช
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุรุษ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงนัฐพร คำสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงมลิกา เสนาะศัพย์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงรัตดา วงษ์ชมภู
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กหญิงรัตนติยา พิมพ์มัจฉา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เดิมปนุ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงปานแก้ว ทำสะอาด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายวันชัย บุรารัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายธนพล เขียวอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๑ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กชายนรินธร สุวรรณสิงห์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ฉิมพลี
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กชายอดิเทพ ขำตา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงรัตติกาน นามทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงสุภาพร สะดา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กหญิงกรวรรณ นามนาคะ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญร่วม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงชลธิชา คำมีรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงนันธิรา คันทา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงปณิตา ทาเงิน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กชายกุมภา อารีกุล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กชายครองสินธ์ สัมมาวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ปญญาวัน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กชายทรงพล จารุการ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กชายธนพงศ์ เวชสาร
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายภาวิน นามวงษา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายยุทธพงษ์ สิมเจริญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กชายวีรภัทร คำเพราะ
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กชายสุรนันท์ เลขสันต์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หัตถวงค์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล อาจอุดม
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา คำสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงใหมแก้ว บานเเย้ม
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี เลขสันต์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายมงคลรัตน์ แสงรัมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายจิรภาส วิสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ คุณแสนใส
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงศรุตา รุ่งเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขเกษม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงกัลญา นิวทอง

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กชายวินันท์ ด่านแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กชายศิรวัฒน์ ตีระภักดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงปยาภัทร กัลยาเนียม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กชายณัฐพล วงษ์เนียม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงกฤติกา บุญวัง
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๒ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กชายนฤกร กาฬเกษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กชายศิวัช โทรัตน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กชายอัษฎาวุธ สุดใจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายวุฒิชัย สุจันทร์ทา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายธนัชชา คำภานิล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กชายเอกนิรันดิ

์

บุญวัง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงศศิพร ปญญาไว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงสิริกิตติยา นามวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงกัลยา ปสสาพันธ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงปนัดดา โสภา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงสุวิมล บุญเคล้า
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ดวงไชย
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงนิพาดา บุญเรือง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงชมพูนุช โทบุดดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ โทสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงทิพานัน วรรณสิทธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายณัฐพล นนทการ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายพลาธิป มณีสาย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายศุคลวัฒน์ กรุณา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กชายนัฐพล เนตรสุพรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายจุลเกียรติ ด่านสูงเนิน
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงศิรินาฎ บุญวัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กหญิงสิริวิมล คีรีวรรณ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กหญิงยุวดี ดอกจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กหญิงวรพิชชา ชนาค

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงณัฐธิดา สาระทา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กหญิงพินิตอนงค์ โลละสาน
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศีลธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กหญิงธัญยพร ก้อนหิน
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กหญิงทิพยา พงษ์เกษ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กหญิงวรัทยา มะโนรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงวนิดา คำสมัย
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ชัย โพธิสาร

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงกมลชนก คำจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๓ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กชายกันติพงค์ ศรีคำ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงกนกอร ฉัตรสุวรรณ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงอารีเพ็ญ มณีสาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงสิริมล โยติกา
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กชายสาโรจ ต้นแก้ว
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สร้อยทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กชายณภัทร ตาบุดดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กชายวีระวัฒน์ ขันแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายพายุ พันธ์แก่น
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายนัฐวุฒิ พาแต้ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กชายกิษนัย ทวีสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายวราวุธ สิงห์ทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายมังกร แก้วคำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กชายธนากร วงษาราช
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กชายเขมนันท์ สมัด
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กชายทิปกร ทาจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กชายภูวะดล สิมมา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กชายชวลิต จิตนานนท์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กชายพัชรพล สมอาจ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กชายวรวิทย์ สมหา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กชายพีรพัฒน์ เวียงคำ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีทน
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงชนิดาภา ปชชาเขียว
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงอรชร วงษาราช
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สาระวิทย์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงสาวิตรี วงษาราช
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายพงศธร คันธเนตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ เครือมณี
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายอภิวัฒ ดวงแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา อินทร์แก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กชายณัฐภัทร แสงสุขสว่าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กชายปณณธร ทองรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายรพีภัทร ดาวประสงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายวรภพ มารัตน์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงพรรณวษา ภูมามอบ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๔ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงศศิวิมล วะยะลุน
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กชายณัฐพล กริรัมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายนวพล เกตุสุวรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายณัฐนสิทธิ

์

สรแสง
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กชายพัชชกร สุราช
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กชายพงศภัค ทันวิมา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กชายเทวัญ พรมลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กชายณัฐดนัย ไชยสมุทร
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายเจษฎา พรมลา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กชายกิตติธัช ทาแกง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายศิรากร พรมลา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายดุสิต ศรีรารมย์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์วัน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กชายกันตินันท์ สรแสง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วาจารีย์
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กชายนันทวัช ดีเรือก
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายธนกฤษ ดีจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สุดสุข
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงอรสา เสริมสร้าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงกมลชนก สุกีย์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงสุพิชญา โพธิสาร
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงอัญชลี มณีกรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๒
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

คำจันทร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กหญิงเบญญาภา บุบผาเผ่า
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงนพวรรณ สรสิงห์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงนวลพรรณ สรสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงอินทิรา อินทราช
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงปถมาพร บรรพชาติ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา สรสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๐๙

เด็กหญิงวรรณษา ประสานพิมพ์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๐

เด็กหญิงอภิญญา ลาวรรณ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พรมลา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๒

เด็กหญิงศศิธร สุวรรณรอด
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๓

เด็กชายโยธิน นามวงค์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๔

เด็กชายสรชัช ขุนทอง
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๕

เด็กชายศักรินทร์ คูณราช
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๖

เด็กหญิงณริสสา เพชรสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แสร์สินธุ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๘

เด็กชายธีรโชติ ไชยะเคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๑๙

เด็กชายภัทรภูมิ นาคอ่อน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๐
เด็กชายวันสงกรานต์ แสงหิรัญ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๑

เด็กชายปยะ ศิลาเกษ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๓

เด็กชายอภิชาติ นันวิชัย
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๔

เด็กชายชายแดน เผ่าเพ็ง
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงกัลยา ศรีเมืองไหม
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงวรัญญา สระแสง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงขวัญจิรา สุทนัง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๘

เด็กชายอภิยุทธ ทันวิมา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๒๙

เด็กชายวิชัย บุญอำพล
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงปยพร กมลรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กหญิงอนัญญา ผานันต์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สัตโต
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงสุภัสสรา คำใส
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงปารภัสรา เชิญรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๕

นางสาวลาวัลย์ วรรณพัฒ
๑๖/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๖

นางสาวศิรินาถ สมศรี
๑๕/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๗

นายสุชัย เด่นนภาคุณากร
๐๙/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ดวงคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงปภาพินท์ สิมณี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงปาลิตา ทานุมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงแพรพิไล บัวใหญ่
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ บุญสุภาพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กชายคมกฤษ พิมพ์สอน
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กชายณัฐพล ศรีภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา สายันต์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพานุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กหญิงสลิลญา ทองใบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายโชคทวี จันทร์พัก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กชายแสงรวี อรภาพ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๖ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายธนาธิป สุกรา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กหญิงสุภัสสรา สุกรา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายรุ่งไพลิน โคตะพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงเนตรนภา สีสมยา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กหญิงรติยา สายเนตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายมัทพล พืนผา

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงอรนลิน อินทร์โสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายวิสิทธิศักดิ

์

เรืองศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ ชะใน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายมานะพงษ์ มณเฑียร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงสุปรียา บัวทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กชายจักรี วะโนปะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กชายบัวเงิน นิราพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไชยโกฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กชายพัชระ สามิลา
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทีทอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ โพธิรักษา

์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงบุณยานุช หอดขุนทด
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงขนิษฐา วงศ์ตะนา
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงอาริตา
ปรางค์โบราณนอก ๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กชายวิทวัส พละกุล
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงนิรัชพร แก้วหิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงสุชาวดีกร ไชยยันต์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงสุภัสศร บุญเฉลียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงปณิดา วงคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงสุพัตรา ก่อบุญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กหญิงชนินาถ จันทร์ส่อง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงบุษกร ทันวิมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายสุธินนท์ ละม่อม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงวิลาวัล ทันวิมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายกันยา พานศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กชายณัฐชยา ภาษี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กชายจักรี กะนารักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงณิศรา เงาใส
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงนิพาดา ต่อนคำสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงศุภัทรศิริ โมระชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา พงษ์ประสพ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กชายการันต์ กาสี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายไกรวี ภูมิพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายจตุพล ศรีริบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายพันภิชิต ยารินันต์
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายพิรัล อำภาพร
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายปุรเชษฐ์ ละวันทา
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายวิชัย ยารินันต์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายตะวัน ปกกัง
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กชายสุรชัย โกษา
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กชายสุริยันต์ สุขันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กชายสิทธิเดช บุลา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงจิดาภา สัตโต
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงชฎาพร บุรา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงฏิมากานต์ วิลานันต์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ มะศรีหา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยวงษ์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน โกษา
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงฟาใส บุลา
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงภิญญดา เวียงคำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กหญิงภาวิณี ฉลู
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ พิมพ์แก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงสุธีนันต์ แว้นแค้น
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงอภิญญา สิงห์คำ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๐

เด็กชายศุภกร หมายเดิมกลาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายธนากร เรืองทอง
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุกรา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กชายวันชัย ยารินันต์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายชัยธวัช สัตโต
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กชายชานนท์ สายราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๖

นายภาคิน สัมพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๗

นางสาววนิดา สาวะการ
๒๖/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงนารัญย์ฌา พิจารณ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กชายพันธวัช ผลาผล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กชายพุฒิพงษ์ ไตริน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กชายวีรภัทร คำมูล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายหยกศิลา วิลานันต์
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายอินทนิล จิตตะวงษ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงณัฐทริดา ตุนา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงณิชาวรรณ สุทนัง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงพรไพลิน พงษ์บรรเทา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงโยษิตา ศุภลา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงรดามณี ใจบุญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงศรีวิภา มาลา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงสิริวิมล ใชยพรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงอินทิรา ราชชิต
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงสุนิตตรา คำเม็ก
๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทะลัน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงกมลวรรณ สืบบุญ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายกิตติธัช เบิกบาน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กหญิงวริศรา อบคำ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กชายชัชชัย สระสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายศุภกร ศุภลา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงกรรณิกา วิลานันท์
๒๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กชายจตุพงศ์ ถินไธสง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กชายนภัส ธิวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ถินขาม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กชายกฤษฎา สามิโส
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กชายกิตติชัย บุญเรือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันศรี
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กชายณัฐพล สิมมาวัน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายธีรพงศ์ เปยงน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายภควัต สุดเต้
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายศิวกร บุญฤทธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงชนิกานต์ กณารักษ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงกนกพร ลูกสีดา
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงกนกพร สุภาพ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงจิณห์วรา จันทร์เรือง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงนาราภัทร ภาคทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงพันธ์วิรา จันทะบาล
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ รัตนศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงเพ็ญธิชา วามะขัน
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงภาวินี กำแพงนาค
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงเพชรลดา รัตนศรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงมีนา พิณพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงวาสนา พรมสว่าง
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงวิรชา พิมใจ
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงวิสุดาลักษณ์ สิทธิเดช
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงสุวิมล สุขมา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กหญิงอภิญญา ตะพัฒ
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงอรปรียา จันทโส
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงอรวรินทร์ กิจพฤกษ์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พิลา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงณัฐมนต์ อัจฉฤกษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายกำธร คำสาลี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

โพธิงาม

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ ขันที
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กชายณพดล กิจพฤกษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กชายทวิชา ราชรินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กชายธนวันต์ รุ่งเรือง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กชายธีรเดช กันยามา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กชายธีรนันท์ ทัดสิงห์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายปญญาวัฒน์ ชะโกฎ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กชายภานุวัฒน์ สาริเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กชายวรินทร์ สีมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายวันธิวา สมน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายวุฒิไกร คูณธาการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กชายวรเทพ บุระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โทตบุตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ บุญภา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กชายอัศวิน มงคลการ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงธันยา สุขเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กหญิงปณิดา ศรีชะนะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงปรีญากรณ์ นิลรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุดดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงพรวลัย กันยามา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงมิงกมล

่

สุดเต้
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงยุวันดา ศรีชะนะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงรวินท์นิภา นิยม
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงเรณุกา พรมยม
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงวนิดา ใจธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กชายสรวัฒน์ วามะขัน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแจ่ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายทักษ์ดนัย จอมแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายพัชรพล จันริสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กชายอนวัช บุญสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงมณีวรรณ สนทวิน
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงกวิสรา เจริญสิน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กหญิงจิรภัทร สันนะถา
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กหญิงนิลุบล นรมาตย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงณิชาบูล ราชสะรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงสุทัตตา กาสิทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงจุฬาลักษญ์ ปราบพล
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงจันทิมา บุตรดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงณิชากร สมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายรัธพล ราชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายสิทธิชัย เสาศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กชายติณณภพ มณีเนตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กชายธัชชัย สมศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ ปญญา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กชายสิทธิรัตน์ พันพิบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงนันทิชา พันเชิงชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กหญิงสุนิชา บุญวัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กหญิงอารียา สุขสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงปณณิกา มาชา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายธีรเดช พวงจันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กชายนนท์ปวิธ บุสรินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กชายภากร หาบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กชายภานุกร นรมาตย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๑ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กชายวชรพล พรมลี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงพัชรี สุกรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กหญิงศศิณา หาโล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงสุชานาถ สรแสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงสรณ์สิริ บุตชรินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กชายณัฐพล จันทมาตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กชายกฤษณชัย บัวระพันธ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กชายกิตติรัช คำพู
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายเจตนิพัทธิ

์

โทวาท
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายทศพล พรมลี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายภูวนาถ สาระเนตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายโสภณวิชญ์ สรแสง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิไชย
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พวงพัว

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงจิราพร สัตวงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กหญิงชนกนันท์ สุกี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงชนันฎา บุสรินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา บุญกระจาย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงนันธิญา โยธิโน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ พลจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๕
เด็กหญิงพลอยแพรวา

หงษ์คำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา วงค์จาร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงวลัยพรรณ จันเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงอรุณญา คำภาชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กชายสิทธิพล จะโรนา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กชายทิยากร ดาศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายชานนท์ โอษฐ์ประไพ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายชุทิวัต รัตนาถ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ บุตรไพ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กชายวีระพล พยารัตน์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

จะโลนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พันธุ์สุวรรณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายธีรพล จันทะสิงห์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงอชิรญา ผูกจิต
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายอมรเทพ สาวิโล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ คะติ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงปราณปริยา พุทธเสน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงรัตนภร สุวรรณพรม
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ศรีเพ็ง
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงศิลัยลักษณ์ จาริอุทิศ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงยุพากร นาทุ่งมล
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กชายกชกร พิลากรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กชายชาคริต สะโสดา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรลุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กชายธีระภัทร พรมโลก
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สีมี
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กชายภูบดินทร์ สีลาทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายศุกลวัฒน์ พันลำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ แก้วมงคล

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงใหม่สิริกุล บุญชู
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงสายธาร สุโคตร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กชายธนพนธ์ เวฬุวนารักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กหญิงปยะสวัสดิ

์

สรแสง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กหญิงอรัญญา คุ้มครอง
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กหญิงพรนัชชา แก้วอดุลย์
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายนัฐภูมิ แสนทวีสุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กชายยิงยศ

่

อุดมเทอดสกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๒
เด็กหญิงทักษินาภรณ์

คำจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ขุนสุวงค์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทนดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กหญิงสุชาดา พิมโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาไร่ วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กชายชิษณุุพงศ์ บุญธรรมมา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กชายวีระฉัตร สารธวัช
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กชายจิรพัฒน์ วงหาเทพ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร นามวาส
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงนรินทร โมรดา
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงพชรวรรณ บุดารมย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงศุภักษร บุตรชา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กชายสรวิชญ์ ทองโสม
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กชายเกียรติรัตน์ ภัครกุลโยธิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๓ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กชายเกรียงไกร จิตร์จันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายเจษฎา นะโส
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายปณชญา สมบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายกิตติภพ ชาเหลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงณัฎฐยา พรมโนภาศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงศุกภัทร นนทะคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงอริสรา ครสาย
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กชายวรุตม์ อุ่นไทย
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กชายณัฐตภูมิ ลาวช่าง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กชายเจษฎา ทองเกลียง

้

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กชายวรเมธ คริจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กชายบุญส่ง ปริโส
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายรัชชานนท์ สรแสง
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กหญิงเวธนี ร่วมสุข
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กหญิงมติรัฐญา ชินพระวอ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กหญิงสุภาพร คำแพง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงกรรณิกา สุกรี
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงทิฆัมพร พรมสอน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กชายนพรัตน์ ชุมพล
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กชายจิรภัทร สายพฤกษ์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กชายศิวพงษ์ วิเศษศรี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายศรราม ร่วมสุข
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กชายพุฒพงศ์ แก้วสง่า
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กหญิงพัชราพร ปริโส
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กหญิงนวินดา บุญยะพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงมุกดา กุมแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงณัฐริกา สิงหาธรรม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

จอมหงษ์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงเมธิตา พลรักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงสุกันยา รวยทรัพย์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงชลลดา มงคลการ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงสุธิดา คำบุรมย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิเดช
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายภัทรจาริน มาลุน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายเจษฎา ร่วมสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๔ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กชายเจตรินทร์ จันทร์หมืน

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กชายภานุวัฒน์ บัวใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายพลวัตร จันทร์สาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กชายภัทรพล สีนวลออน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กชายธีรเมธ ตูยะปาละ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชาญ สุดใจ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองเกลียง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ทานะวิโรจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงณัฐริกา บุญครอบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงศุภาพร ม่วงอ่อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงอรสา ภูษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เรืองศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ สมทวิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงสุนิสา สุธรรมวิจิต
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงศิริเนตร คำแพง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงฐิฆัมพร สายพฤกษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กหญิงญาณีกร นครศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงพัชราภา มูลเรืองไทย

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กหญิงชฎาพร อภัยรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กหญิงอพัชราภา โมระดา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กหญิงณัฐยา สิงหาธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กหญิงศุภกร มณีเนตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กชายศรัณย์ สุรินทะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กชายดนณัฐพร ปริมา
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กชายประวีร์ พรมลี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กชายศักดิณรงค์

์

พรมนาถ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วทอง
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงวันนิสา พลดงนอก
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงสุภัสรา นัยลี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กชายณัฐภัทร ส่องใส
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พิลาแดง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กหญิงเพชรไพลิน แก้วยอด
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กชายธรรณธร ปรีชาจารย์
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กชายมาตย์แมน ชัยนาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พลองพิมาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๕ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กชายอัครพนธ์ ละนิโส
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงกัลยกร บัวทะราช
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงนุชนาฏ กองแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กหญิงมณฑิตา นิสา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงศิริลักษ์ ปริโส
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงสุภาพร สมัย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงอรอุมา แก้วทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มากดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กชายพีระพัฒน์ สาวะรีย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงศศิมา ดวงโสมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กชายจักร์กรี สมภาวะ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กชายกฤษฎา สุริยศาสตร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กชายยศกร ดวงบุบผา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงอรพรรณ พิมพร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แท่นทัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๐

เด็กชายธนกร โมคเบ็ญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กชายจีระวัฒน์ สุดท้าย
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๒

เด็กชายพรชัย ปลุกปลืม

้

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กชายหิรัณยกุล อินทรสูรย์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงกนิษฐา พืนสวรรค์

้

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงกาญจนา จันทะโสม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงณัชชา ชืนภิรมย์

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงณิชาภัทร กระมูลวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงวนิดา พนม
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงวิรุกานต์ พระมะโท
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงสริตา กรุณา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงพรรวินท์ กองสุวรรณ์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กชายวันเผด็จ หวังดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายทรงอำนาจ หงษ์มณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กชายจักรกริช คำมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กชายชวกรณ์ กุลมุล
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กชายวิชิรวิทย์ โสมชม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กหญิงสุกัญญา โสริบตร
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กชายวีระเทพ ไชยบัน
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กชายวุฒิชัย ปุรินโท
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๖ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายพงศกร ชิณพัฒน์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กชายวัชเรนทร์ มุสิกสูตร
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กชายธนากร ปริญ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กชายตะวัน นามวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงชลดา มาลาลี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุภาพกาย
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงกฤติยา คิมมิม
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงจิรัชยา สมศรี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงมานิตา นาคำมูล
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่าภูทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงกุลริศา สมัย
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กชายปณิภัทร สายรัว

้

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงอาภัสรา บุตรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ สีมานะ
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา บุญยู้
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงภัทราวดี ปอมหิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายปยวัฒน์ ขาวขำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กชายสมประสงค์ อยู่สุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายพิทวัส ฤทธา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายอชิตพล สมใจมิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงอรทัย สมศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปลัดกอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กหญิงเกศศนี สมศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงพัชรีญา แก้วหานาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงวริศรา โสภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงพิมวสา คำนะโส
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงสุวนัน ถาวงษ์กลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กชายธีรพัฒน์ ลอยหา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุพิน
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กชายวาคิม บุตรวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เกษสุพรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงวาสนา ทุมมานาม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายสายชล ศรีน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กชายณัฐพล พันบุบผา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายกิติวุฒิ ดอกไม้
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๗ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงสุนิสา นามโคตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๖

เด็กชายศกุลวัฒน์ ไชยโกฐ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กชายตะวัน มนตรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กหญิงปณิดา หนูเตีย

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงปริชญา ศรีสง่า
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงสุฑารัตน์ ฉัตรสุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กชายเอกรินทร์ สนทวิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายชญานิศ ระหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายศุภชัย มีศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายอดุลย์ พละการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายอมรเทพ บุญเลิศ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงคณิศร วัดเข้าหลาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงฐิตาพร สายแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงธาริณี มาตบุญโท
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงนำค้าง บุดดาเหลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงแพรทอง ปรางละออ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงสุภาวดี สิงห์โต
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

จิตรมัน

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายสุพศุกร์ เคนงาม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กหญิงกุ้งนาง สร้อยมาลุน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กหญิงโซไรดา ตุงเหยด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กหญิงประวีณมัย นาคศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กหญิงวาสิตา สมสถิสิทธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กชายอรรคพล บัวใหญ่
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กชายธนาวิน พิพิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กชายณัฐพัชร์ วิเศษแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กชายอานนท์ พิบูลพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงอนัญญา อัปกาญจน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายวิวัฒน์ ขาวสะอาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กชายไชยา ไวยกรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กชายศรัณยู ศรีงาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายวัชระ ดาลาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๗

นางสาวซารีฟา ตุงเหยด
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๘

นางสาวเจนจิราพร แพงศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๖๙

นางสาวทัศวรรณ จงใจหาญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๐

นางสาวนันธิดา พานัด
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๑

นายสถาพร คำโสภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๒

นายไชยพศ อรรถสังข์
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๓

นายสราวุฒิ ตาวตา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๔

นางสาวศยามล ศรีจันทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงกรรณิกา แพงคำลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงธมลวรรณ พูลภาพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กชายสีห์น่าน จันทร์ชมภู
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทองศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายชัยยุทธ บุตรสุวรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงสุพัชจิรา สิโลรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กชายอนันตศักดิ

์

อินพรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงศุจีภรณ์ บังศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนว่าน วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา ไชยรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงปานรวี บุญยืน
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กชายเจษฏาพร ภักดีล้น
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายคัดตวงค์ ภาพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วงษ์คำพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงรวิภาส ธุระพัด
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงณัฐิดา ทิมาใจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายเจษฏาภรณ์ แสนศิริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กชายกรภัทธ์ ทองจำรูญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กชายไชยวรรณ จำปาแดง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กชายรัชชานนท์ แก่นลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กชายอนุภัทร แก้วคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนทวีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงชญาดา สุขผล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กหญิงปริดา กะณารักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงดาวรรณ์ คำเหล็ก
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กชายณัฐวัตร แก้วคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กชายพงษ์ผไท ใจทน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กชายวรรณพงษ์ กันยามา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเกลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ทนดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ กุคำโกฐิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๙ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงนวินดา อบอุ่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กชายธีระพงศ์ นามภักดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๗
เด็กหญิงทับทิมจันทร์ ใจทน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กชายวีรภัทร มาอ่อน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กชายศุภกร ชุ่ยภูมี
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กชายนนทพัทธ์ สายเนตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กชายพุฒิพงศ์ พันธ์วงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายอดิศร สิริโม่
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กชายธนพันธ์ เนืองาม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กชายนพรัตน์ คำนะโส
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สุภาพ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงพรรณธิดา ราชวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงชนันภรณ์ แสงขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงพรรณิภา โมลาศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ สูงเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงอรรัมภา วารินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงอรวรา วารินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงดวงพร สุเพ็ญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กหญิงสโรชิณี เนียมสุวรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กชายทรงพล เทียมวงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงพิมวิภา ชาวะไล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา ชาวะไล
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงนัฐนันท์ อุระวงค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กชายสุทธิเชษฐ์ แสงทองดี
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กชายดนุสรณ์ ชมภูแสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กชายรุ่งศุกภกร กุมแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายธิติวุฒ จันทพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กชายณัฐดนัย ทองสรรค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผ่านเสนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายจิรทิปต์ แสวงศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายกัมปนาท ธงกระโทก

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กชายศรายุทธ สังขฤกษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงชนิสรา ฝูงดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กหญิงสิริกานดา อุปถัม
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงนรินรัตน์ สูงเรือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ นวลตา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๑

นางสาวประภัสสร แก้วจินดา
๓/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุญฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงภาวินี เครือคำ
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิริสา
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กหญิงขวัญจิรา กุลบุญญา
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายนเรศ เอกรักษา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กหญิงฐิติภา สมทาสุวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กชายนครินทร์ มีดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายพิชิตชัย คณะพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กชายพิสันต์ จันทร์เขียว
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กชายภูมิภัทร ศรีโกศล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กชายสุริยะ ศรีบันดิษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กชายอริญชย์ จันทรมณี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร ระอองศรี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ กุดวิเทศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงณัฐชา โชคสวัสดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงธีร์วรา ทับทิมทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๘

เด็กหญิงนิลปตย์ ผัดศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กหญิงพิชยาพร พรมเคน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กหญิงรุ้งนภา สีสัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร มีดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงไอลิน จันทะสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สุราราษฎร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายณัฐดนัย สาระ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กชายธนพนธ์ ศรีวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กชายนพกร กิงพุ่ม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กชายพีระพล สารเสนา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กชายภูวดล บุดศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กชายเอกรินทร์ หัตถาวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กหญิงจิตรานุช พุ่มจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นิลดวงดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงณัฏชลิดา เรือนแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทรงกรด
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงนฤนาท พรมโลก
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๑ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงปณณพร โฉมเฉลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงพรนิภา ชูชีพ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีสะอาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงลักษิกา ผ่องศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กหญิงวรัญญา คำแพง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงสุปาณี สอาดชอบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กหญิงอารยา ช่วยรักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กชายกิตติทัต โชคชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สุพรรณนนท์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กชายณรักษ์เอก หาระคุณโน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายศิลายุ ศรีหริง

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายอชิตพล มิมำพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กชายอนุสรณ์ ชมภูพืน

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กชายเอกชัย งามสนิท
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กชายเอกพล มรรคพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงทิษตยา พระโรจน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงธนัชชา แกไธสง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญกัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๓

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา หัตถาวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รินรัมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทะโสม
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๗
เด็กหญิงสุพัตราภรณ์ พรมลักษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ใสดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงศรีสุดา ดวงจันทร์โชติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงฉัตรกมล ต้นเค้า
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงปริตตา วงศ์ศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กชายธนากร กิงแก้ว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงนาถชนก วายโสกา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงชาลิสา ทวยไธสง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กชายอิทธิกร วิสาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงสุพัตรา จดจำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงพรณภา คูณคำตา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายภูมิพัฒน์ สาธรพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายฐิติพงษ์ แพงแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายอานนท์ คำพะทา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายภูตะวัน แก้วเกาะสบ้า
๑๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิศรี

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงธิดาพร ศรีคะเณย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายภัทรพล ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงเพียงรวี โททอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กชายศุภวัทน์ เซ่งพัด
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายก้องภพ นบนอบ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงญาตาวี บัวใหญ่
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงสุริยพร พรมดำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงชนินาถ ขันชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายมนัญชัย จรเมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายสิรวิชญ์ ปญญาวัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กหญิงอริสรา ปอมหิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กชายกฤษฎา พวงจำปา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงชลนิภา รินรัมย์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงจิราพร แพงทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญประคม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กชายสัณหพจน์ อนันตอาจ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กชายภัทรพล โคตระ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ปญญาสาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กชายกิตติพร อ่อนศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กชายธนัชกร อ่อนศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กชายธีณกร วันคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายสุริยล ศรีระทุน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายสราวุฒิ สิทธิวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กชายสุริยา ศรีระทุน
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๗

นายทัศตพล จันนุบิน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงพรญาณี สายทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงปานมณี ภาสดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ประกอบใส
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงปลิตา บุญญพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงประภาดา ปตตัง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงวันวิษา อ่อนศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงสุกฤตา มาตย์มา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงกัลยา นันทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงสิริธร งามตรง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงปนัดดา อินทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงยุภาวดี สีนวน
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา มะโล
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงนุตประวีณ์ สีนวน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กชายพรชัยสี พิมพานุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ชาวตระการ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กชายณัฏฐากร สุวรรณเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงคชานันท์ โลห์คำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายธีรัตน์ ลุนัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายนัฐพงษ์ โมคระพันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงณัฐทิญา ทองแย้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายไชยพสิฎฐ์ ฑีฆะพันธ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กหญิงอริสา ยศศิริ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กหญิงมิงกมล

่

สายคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สรแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายดลทชัย ทันเต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๓
เด็กชายปกรณ์เกียรติ โพธิงาม

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายภูมินทร์ กัดทัง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กชายสุริยฉัตร บุญสรรค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงจันทกานต์ อ่อนศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กชายธีรเดช สุกะรา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กชายนิกร จิมจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กชายวุฒิชัย พรมสิงห์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงพรนภา อินทรา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมจิตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ศรีพิมพ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๓

นางสาวพิสมัย โพธิพิมพ์

์

๒๙/๓/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๔

นายพุฒิพงศ์ สมน้อย
๒๒/๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๕

นางสาวอุษาวดี กติยะกาล ๙/๗/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กชายวรวุฒิ นามโร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กชายชัดฉนีพร คำนอน
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กชายธนกฤติ ดาโสม
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ สุบัน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงกรัณฑรัตน์ พุทธิไชยศักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงจันทนิภา จันทฤทธิ

์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา พานิช
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทิศกระโทก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงณัฐธิชา สุริยะ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา เกษสุพรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงทิพมณฑา เพชรดำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงธัญชนก อินถา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กหญิงปยะดา คูณคำ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงรัญชิดา สิงขรรค์
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำโสภา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงวรัญญา คล้ายทอง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ฤทธิเสน
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กหญิงสุวรรณา ทาทอง
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กหญิงอมิตา กุลการี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ดวงบุบผา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายทสรฐ ทันวิมา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงศิรินภาเพ็ญ วันลี
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กชายธนา พันธ์ทอน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงเบญจมาศ อาสารณะ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงการสะรี นามวงค์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงภัทรวดี สุบิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กชายชนาธิป คิมมิม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ตู้ทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กชายรุ่งเรือง พิลาศาสตร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กชายศุภเชษฐ์ สุขเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กชายรัชชานนท์ สุบิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงดาวริน ฝุนตะคุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายปยังกูร ล้อมวงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กชายพิรวัตร กรุณา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กชายเจษฏากร ดีสิงห์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายธนบดี ศิริจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กชายฤทธิชัย ทักสิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๓

แม่ชีกาบอุบล กิมอารีย์
๐๙/๐๗/๒๕๐๘

ภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๔
นางสาวพิมพ์อรพรรณ

นรพงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๐๘

ภูพลานสูง ภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๕

นางสมพร ฤทธิแผลง
๑๘/๐๗/๒๕๐๔

ภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๖

เด็กหญิงเหมวรรณ ไชยรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ พิมพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๘

นายวินัย ภูริรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงรุจิวรรณ ศิริจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๐

นายอำคา ใยเมือง
๑๐/๐๗/๒๕๑๔

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงวิภาวดี สาวะรีย์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงวิภาวินี จันทะสิงห์
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๓

นางฉิมพลีรดา ภาโว
๓๐/๑๑/๒๕๐๘

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๔

นางสาวกัญญาภัค ธงชัย
๓/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๕

นางสาวกิตยาภรณ์ ชูรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๖

นางสาวพิไลพร ศรีเสริม
๑๖/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๗

นางสาวสุชาดา เวียงสิมา
๐๗/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๘

นางสาวอุไร ทองลา
๕/๐๘/๒๕๑๒

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๒๙

เด็กชายอุดมเดช คะรินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๐

เด็กชายอติเทพ วงค์เสน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๑

เด็กชายอภิชาติ ภูผาลัย
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จะโลนา
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๓

เด็กชายกิติพงษ์ หาลี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๔

เด็กชายสุรพัส พวงทับทิม
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๕

เด็กหญิงทัศนีวรรณ ทันจิตร์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ เกษสุพรรณ์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๗

เด็กหญิงกุลจิรา ลามาตย์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๘

เด็กชายธีรนันท์ ปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๓๙

เด็กชายปรัชญา ศรีบุญเรือง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ พรมหาร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๑

เด็กชายศักดิดา

์

หาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๒

เด็กหญิงไก่ คำหมืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๓

เด็กชายณัฐกฤตา คำศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๔

เด็กหญิงปยะมาศ ศรีบุญเรือง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

แพงทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๖

เด็กหญิงนิตยา บุญเนตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๗

เด็กหญิงนันทิมา คูณแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๘

เด็กชายบุญจันทร์ นาคำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๔๙

เด็กชายจักรพันธ์ ห่อทรัพย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๖ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๐

เด็กชายณัฐพร ศรีตองอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๑

เด็กชายเทวิน พลัน
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๒

เด็กชายพงศภัค มณีจันทร์
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๓

เด็กชายสิรวิชญ์ สุกีย์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ วันเพ็ญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงฐิฏินันท์ นาคีนี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงบุญญิสา ศรีสุพรรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงมลวิภา เตชะคำภู
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงวรัญญา กาญจนศรี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลำมะนา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๐

เด็กชายฐาปกรณ์ แพงแสน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๑

เด็กชายสิรภัทร รัตจิตต์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๒

เด็กหญิงนภัสสร สีสะโล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๓

เด็กหญิงสุวะพิชชา สรแสง
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๔

เด็กชายไชยวัฒน์ สมนึก
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๕

เด็กชายจักรภัทร ปดถาพิมพ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๖

เด็กชายพชรดนัย หล่อหลอม
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๗
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ หาญอาษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๘

เด็กชายพิทักษ์ วารินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๖๙

เด็กชายวีรภัทร เสนคำสอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๐

เด็กหญิงชนม์นิภา มันกาล

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กหญิงนิลาวรรณ หงษ์มาต
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กชายชนกันต์ ศรีวิจัย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กชายตะวัน ปาสาจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กชายธนกร วะโนปะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายธนกร สิมมา
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กชายธนากร พุ่มพฤกษา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กชายนริศ นะคะจัด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กชายพีรภัทร แสงสุข
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กชายภูรินท์ สมปาน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายศราวุฒิ ลุนพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายศุภณัฐ สีโพธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายอนุสรณ์ พรทิพย์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายอัคคเดช สักกะโส
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงกรภัทร จันทรเสนา
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิมพ์สอน
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงชลลดา กุลสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงชนากานต์ รุ่งแสง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงชาลิสา สนสุวรรณ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงปทิตตา พรมเสมอ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงพรพิมล แสนจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงพลอยไพลิน โอ่งคำ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สายันต์
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ วะโนปะ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงวิจิตรา บัวทอง
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงศสิธร วงศ์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงอนัญญา คำมะลุน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงอรญา พลศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงอิสราภรณ์ พลศรี
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงอุษามณี แตงเทศ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ พรมศร
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กหญิงกิงทอง

่

ทองชิด
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงสายชล บุตรดาเพท
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กหญิงพฤกษา พูลทา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กหญิงโอปอ พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายธีรภัทร นิตานันท์
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กชายอภิชาติ พรมศร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กชายศักดิเดช น้อยพุฒ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงนุชจรี ใสแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายจักรพันธ์ ศีลารัตน์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กชายธนภัทร หลิมตระกูล
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายปวริศ บังเอิญ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กชายพีระพันธ์ ชวนรัมย์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กชายศรชัย บุญเพิม

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายอนันตชัย พลใส
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงปริญญา กวัติภา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กชายอนิรุทธ์ สุภาพ
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กชายพงษ์ศกร สุขชาติ
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงเกษร แสนจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กชายธนากร พรรณรังษี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีทอง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กชายชโยดม ต้นสีนนท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงพรนัชชา ศรีแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาพ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงฤทัย ปราณีวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงบุณยานุช แก้วประกอบ
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๖

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พวงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงศรันยา ธิอามาตย์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กชายภาคิน แก่นมาลี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงนันทวัน สร้อยสองชัน

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายธนภัทร สมอ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กหญิงรุจิรา ชาตะเคน
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กหญิงชุติมา พันโนลา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ สายเครือชืน

่

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงพัชรพร ทะคำวงค์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กชายอัครวิชญ์ โพธิมาท
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงปนัดดา กุลด้วง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงวันวิสา พันโนลา
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงกรกฎ มนตรีโพธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายอภิรักษ์ หลำภักดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กหญิงแพรพิไล สิงห์คูณ
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงสุภาพร เสาศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กชายวรวุฒิ เข็มมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์สอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงพุทธิชา กันยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงวณิดา สวิล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงเจนจิรา ตอนศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายศรายุทธ บัวท้วม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายนันทวุฒิ โสนายะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กชายพงษ์ศิริ บุุตตะแสง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายภานุวิชญ์ ขาวเครือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กชายเวชพิสิฐ อินธศร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กชายอลงกรณ์ พรมกอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กหญิงณัฐพร ดวงแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงณัฐวิภา จันทะโส
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๙ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงนัฐริกา คำแสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงนาฏอนงค์ ศิริโส
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ เกษก้าน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงพรหมพร สุขสวย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์อ่อน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กชายไกรวิชญ์ ลุนศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กชายธนากร แก้วบัวบาล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กชายธีรยุทธ ภูอุทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กชายภูวนาท แววหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กชายยุทธพิชัย ศรีสันต์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๕

เด็กชายสิทธิกร สุวรรณทวี
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กชายอภิมุข หมายสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ งามพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญยา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงเมทินี ช่วยนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงสุณิดา กุลบุตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายวัชรพล บัวเข็ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายศราวุธ กาทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สัตโต
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กหญิงเข็มจิรา คงโสมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กหญิงดอกอ้อ สมบัติวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงธีรารัตน์ แก้วสง่า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงวิชญาพร พรมโสภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กชายนันทวุฒิ แสนคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กชายวรากร พิมจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายศุภกฤต พรมสารี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายอัฐธพล ศรีแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงพัชราภา เสนคราม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงพิยะดา แวดระเว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ สายใหม่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๕

นายจักรกฤษ์ พังศ์ประเทศ
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กชายอรรถพล นามสอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงธีระเทพ บุญถม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อินทรีย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กชายจิระพงศ์ สันโดษ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงวรรณนิสา กลมพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงพัชรากร รัตนะวัน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงอิงอร คำน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ดาราพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กชายอนุชิต คัทธวี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญชัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๖

นางสาวจณิสตา บัวเขียว
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๗

นางสาวนิชาภา บุญยา
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๘

นางสาวปรางค์นิฐา กุลด้วง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๓๙๙

นายอนุลักษณ์ โพธิทอง

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๐

นางสาวกรชุตา วัลภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ดวง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ วงษาบุตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กชายโรจน์ เสนคำสอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ ปญญา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๕

เด็กชายรัตนพล กลำทองกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ศรีลาชัย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๗

เด็กชายพัฒนกิจ เมตมาต
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๘

เด็กชายทองดี วิลาวัลย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายไกรสร ปองกัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงจารุวรรณ วรรณประภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงญาณิศา ศรีบัว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงฐาปนี เสนสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กหญิงปลิตา สุวรรรณชัยรบ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงกมลพรรณ ขันแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงกชกร ไชยยัง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ กุลรักษา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงอุมากร กมุทรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กชายบุริศร์ ภาโว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงจันทร์มณี สีภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กชายรัตนพันธ์ เกษหอม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แสนเสมอ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายมงคล คำแพง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงนุชวรา เพชรงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายธนากร พันจันลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายธีรภัทร พรมขำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ธานี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กหญิงกิตติยา คำเสน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงธนภรณ์ กัวมาลา

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงกุลธิดา เข็มมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กชายมงคล ผมหอม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กชายชัยวัฒน์ รังขัด
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กชายอภินันธ์ แก้วพวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กชายธีรภัทร ชืนรัมย์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กชายธัญญา ตปสีโล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริชัชชัยบูรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา วงมาเกษ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๗

เด็กหญิงศรัญญา วะราโร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดสังข์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงดารารัตน์ มูลสาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงนวพร ระเวีย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กชายพงศกร ศรีนิล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงจิรนันท์ สาระพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายทนาย ทนานิน
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายวัชระศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กชายพงศ์ปณต วงศ์ศรีพรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ริสา
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลู
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กชายธัญวรัตน์ ทัดสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กชายปวรุตม์ ยินดี
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายกฤษฎา นามสีหาร
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายลัทธพล วิลานันท์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายธนาทัต บัวบาล
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กชายวัชระพงษ์ นันทะนา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายนันทพร วิลานันท์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กชายนัทธพงศ์ นันทะนา
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายพีระภัทร จันประนต
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๗

เด็กชายปยชัย สุทนัง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๘

เด็กชายสุระศักดิ

์

ริสา
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงอภิตยา ก้อนหิน
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๒ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงสุจิตรา วิลานันท์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงปุณณภา วิลานันท์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงรัตนพร สายสุด
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงปวีณ์นุช ธิวงศ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงประภาพร สระเเสง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๕
เด็กหญิงกมลลักษณา วิลานันท์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงกรวรรณ บุญชม
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงจิราพร บุญถนอม
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๘

เด็กชายอภิชาติ อุยนา
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๖๙

เด็กชายฐานิศ วิลานันท์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงกรรณิกา เเสวงวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๑

เด็กชายสพรัง

่

ดวงจินดา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงอัมฐิกา ดอกเกษ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กชายสุริยา ละเม็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายชยานนท์ สอนไชยญาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายถิระวัฒน์ คำทู
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กชายไชยา พลยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กชายธีร์จุฑา ทองมหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๘

เด็กชายธีระชัย ศรีมะณี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายธีรวุฒิ โคตลุน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กชายสวิตต์ ตันถา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กชายวรวิทย์ วันทา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กชายณัฐพล วิลานันท์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กชายอัครชัย ทะรันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จาริอุทิศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงจีรภา มาสาโน
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงพิมพิกา วิลานันท์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงเก็จเเก้ว เขจร
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงพนัชกร วิลานันท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทรจักร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ คุณพาที
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงพิมพิลาลัย โกสา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงพัชราภา บัวบาล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงสิริราช พลยา
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงชลธิดา บุญทิสา
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๓ / ๕๑๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงฐิติมา ทันเต
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กหญิงนัทธิดา แทนชารี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กชายธีรภัทร วิลานันท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กชายณัฐพร เมตมาต
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงปราณปริยา ดอกเกษ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงเพชรนภา สุวรรณพงษ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กชายจตุพล วันลีย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๒

เด็กชายภานุวิชญ์ บุดดีวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๓

เด็กชายวัชรพล ตันถา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายสมพร ทันเต
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายกฤษดา พิมมะขันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายเนาวรัตน์ วันยศ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กชายชัยณรงค์ วรรณคำผุย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กชายภูผา กะชา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กชายธวัชชัย ศรีมะณี
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กชายนครินทร์ วิลานันท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ธิวงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กชายวรวิทย์ บุญชม
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กชายมณศักดิ

์

บุญชม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กชายสุชล พลยา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงสรัญญา พันเสนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงสุวรรณษา พิดทะสิทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงพิชชาพร ดอกแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กหญิงศิริพร สุทะนัง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กหญิงธนัชชา คำภา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นันทะนา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กหญิงนฤมล จันประนต
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กหญิงณัฐนิชา แว่นแค้น
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กหญิงนฤมล เมตมาต
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายอธิบดี ศรีมะณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงนิรากร นันทะนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม วัดโนนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายอัมรินทร์ รอดคำทุย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กชายมงคล พรโสม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กชายทักษ์ดนัย พรโสม
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กชายชลชาติ ศรีพุฒ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุพรม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กชายพีระพัฒน์ ศรีสุข
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายอุดมทรัพย์ บุญชิต
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายกล้าณรงค์ ศรประสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ แพงเหล่า
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงวิรดี พลพวก
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงอริศรา แสงทอง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงวิภาวดี รอบโลก
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา กิงคำ

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กหญิงนราภรณ์ ฝางคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กหญิงริษฎา แก้วนวล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กหญิงสลิตา จินดา
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กหญิงสุธานัน มาลัยทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา วงษาไชย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงปภานันท์ บุดดา
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงทัดดาวธิดา แก้วนวล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ไชยเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กชายรัชพล สระดอน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กชายณัฐพล สีเหลียมงาม

่ ่

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงนธิชนัน บุญส่ง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กชายจรณินทร์ จันทวี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ นามวงคูณ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงนารี แก้วหลาย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงวรุณยุพา พรโสม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ศรีโคตร
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงนิภาพร ลือเดช
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กหญิงภัทรนิดา บุญยงค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงอารัมภ์พร นวลกรม
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กชายรุ่งเพชร จรเมือง
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ดาราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กชายชัยมงคล แสงดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงสิรินทรา บุญยงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงชนิดา ด่านไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงณัฐพร แสงสว่าง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงศุภกร นิสดล
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ พูลทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร สุวรรณเขต
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงศศิกร มาพรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงศุภณัฐ กัลยานีย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๖๙

เด็กชายระจะศักดิ

์

วารุกะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงวรัญญา
เลิศศรัทธาทรัพย์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงวราณี จอมขวัญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายธีรพงษ์ หลักทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กชายชวลิต บุญศรี
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กชายเทวาพิทักษ์ บัวใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กชายสิงหา สมเสาร์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กชายอนุรักษ์ พวงยอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กชายคมกริช ขจรเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงดาริกา สายบุญ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงศุภสุตา ดอนโค
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กหญิงเพียงเพ็ญ สารพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิสาท
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงสุณิสา สังคะรินทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ พระวิสัตย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงธนัญญา สังคะรินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงนภัสสร ดาราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงสุชาดา จำศรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายพงษธร บุญเจือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กหญิงอุมากร บัวใหญ่
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมด วัดเขมาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๘๙

เด็กชายสนธยา ทะระวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สุขน่วม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ สิงห์รัมย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงชลธิชา บุญกว้าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงอัญชิสา อยู่ยอด
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงสุภัสสร กันยามา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ศิรินัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา พรานไพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงธวัลหทัย สาทำโล
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงอัมพุชินีกร บุญกว้าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กหญิงปธิตตา หงษ์ลอย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๐

เด็กหญิงปนแก้ว คุริโน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๑

เด็กหญิงวิสุดา ลาชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๒

นางกมลทิพย์ เพ็ญพิมพ์
๑๒/๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กชายณัฐวัตร ศิริพงษ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กชายจิตติพัทธ์ พันธ์แก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กชายธีรภัทร คำเพียร
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองพิเศษ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กชายณัฐพล ศาตสิน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายฐิตินันท์ ผ่องใส
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายวีรพล ศรีอภัย
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายชาตรี ไชยสำแดง
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายอัจฉริยะ รจนา
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงธารารัตน์ คูณคง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ไชยสำแดง
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงพรพิมล อินทร์ทองหลาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงจิรภิญญา ศาตศิลป
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงรักษิณา ทุราช
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ พันธ์แก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ ศรีลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กหญิงปภัสรา ประมัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายอติชาต ดาวัล
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา สาตสิน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กชายเกียรติอนันต์ ดวงแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กชายธีรภัทร โกลีย์

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนะ
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กชายอาทิตย์ ศรีพลแท่น
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กชายปรัชญา ปกครอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสงศรี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงสุรำพา พงไพร
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงรมิดา พวงมาลัย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงแสงดาว พงทะลา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายณัฐวัตร สาโล
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายธีรนัย สาริโท
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายศุภนิมิต บุตรศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กชายสมเจตร์ หงษ์จันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ชารีสมบัติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กชายอภินันท์ แสนศรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กหญิงปาริชาต หงษ์จันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงบุญญารัตน์ พงษ์ทะลา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กชายเอกพล พงทะลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กหญิงรัดดา จันทมาศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายถนอม นุสนธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายกล้าสกุล บุญชิต
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ พรมจารีย์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กหญิงลัดดา คำจันทร์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายธนศักดิ

์

ศิริโท
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงภัณฑิรา บัวบก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กชายสรสิช จันทมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กชายธนกร สัมฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงรำไพ ไทยอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงจันทร์นภา มนึกคา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๑

เด็กชายอนุภัทร หงษ์จันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กิจกุล
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๓

เด็กชายปติเวช ภูติยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๔

เด็กชายชยานนท์ อักโข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายไตรภพ นิคม
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กชายธนบดี นนท์ศิริ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กชายธนากร จอมหงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายพุทธรักษา คำเปง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ พอบาล
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงกันยารักษ์ จิตรน้อม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงคณิตา สัตย์ธรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงเจนธีรา ม้าชัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กหญิงชนิสรา อักษร
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ทันจิคร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กหญิงณัฐนันทน์ แสนเสนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงภัทราพร โสภา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงศิริภิญญา ไหม่วงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงสุปราณี โคตสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงไหมฟา พลสอน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๘ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงอุบลรัตน์ นามบุรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กชายกิตติพันธ์ พักพล

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายชวลิต นามบุรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กชายณัฐนนท์ มีชัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ วิริยะพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๕

เด็กชายรัฐธรรมนูญ ปริบาล
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายวิสิษฐ์พล ฉวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ สายเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงกัญญาภัค สีแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่างแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงจันทนิภา ขันคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โง้นแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงนวนันท์ จันอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กหญิงวิญาดา ห้วยใหญ่
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงศิริภัทรษา ทองแปลง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงสุภานันท์ ทะศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงอนุธิดา สาทำโล
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงอัจฉรียา บุญคำแสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กชายปยะพล ทองกะโทก
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงนงนภัส หมายมุ่ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กหญิงนันท์นภัส แสนสำโรง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงนันธกาญ หาญพล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงนำทิพย์ โคตรสาลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา สมสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงปยดา แสงเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงศิรัญญา จิตจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงศุภรัตน์ นิลดวงดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงสาวิกา อนันตบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงสุจิณณา ศรีทาเวช
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงสุชาดา ทำนุ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงอภิชญา แสงศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงอรุณวิภา ดาวแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงอารียา ยุตกิจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กชายชุติเดช แก้วลี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กชายศุภกร แก้วมัน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

แก้วนิล
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีสุพรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กหญิงจิณห์จุฑา ดาราคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กหญิงจิตรลดา ปยธราสิริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กหญิงณัฐชยา ตรีแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กหญิงนภัสพร แสงเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงปาริชาต ราชัย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงพลอยลดา ปญญาพอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงพุธิตา รัตนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงวรัญญา บรรเทาทัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ แสนทวีสุข
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงอุไรทิพย์ ชาดง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กชายธีรเดช ดำรง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรรณาภพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงนฤมล บุญโสม
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงบุณฑริกา วงศ์แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายฉันทัช พินาสุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กชายทศวรรษ พลหาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กชายธนดล คำคูณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กชายรพีพัทธ์ แก่นมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายวรกมล ไชยผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กชายวัชรกิติ คำเรือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กชายสุทิน คำเสย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา ห้วยฝาง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงจินตนา คำใส
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ ตะนะโส
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กหญิงณัฐธิดา คำม้า
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงดุษฎา ผดาวงค์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงธารทิพย์ วงษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงนันท์ชพร แสนสำโรง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงมาลิดา สืบสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงวิภาวานี สาระขันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงสโรชา อ่อนวรรณะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงสุรัตน์ดา พรานไพร
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงอารียา วงศ์สุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กชายกฤษฎา ศรีภักดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

พันธ์แก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กชายณัฐชัย พันธ์แก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กชายไตรวิทย์ พิมพกุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายทวีชัย แว่นแคว้น
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

พลทามูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กชายนครินทร์ อุวิทัต
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กชายปุณวิทย์ ศรประสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กชายวีรภัทร จันทวลี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงเกตุวดี สันฐาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงณัฐรุจา สระแสง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงประภาพร เสมสายัณห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กหญิงพรภิรมย์ เส้นเศษ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงพิริสา อุวิทัต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงวีระพร ศรีแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา ราชรินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กหญิงอาริตา ราชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงสุภาวิดา ภูผักแพว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงดารุณี พุทธา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงวรานันท์ ขันทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ โทนแก้ว
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กชายอัศนัย บุดดีสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงวัทนวิภา นิจภักดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กชายณัฐภัทร มิตถา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ คำลุน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กชายธวัชชัย คำบุรมย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายวิทวัส กวดขัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงนริศรา อุตสาหะพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงราตรี จอมคำสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงวรรณภา ศักดิธรณี

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๑

นางสาวสุดารัตน์ นามศรีหาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา พลหาร
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงอภิญญา สีแสง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ศิริโท
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กชายธวัชชัย ถนอมพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงศิรินภา วิชัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๗

นายมณเทียร จันทร์เทพ
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๘

นางสาวชนากานต์ ฉัตรวิไล
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๗๙

นางสาวศุภิสรา ทาทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๐

นายพิชัยภูษิต เวียงนนท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๑

นายวีรพัฒน์ ร่วมเชือ

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๒

นายอัษฎาวุธ ไชยเศษ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๓

นางสาวธิดาภรณ์ บุญชิต
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๔

นางสาวพนิดา หาคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๕

นางสาวพิไลวรรณ วิชาโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๖

นางสาวยริญดา แสวงทรัพย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๗

นางสาวยลดา ฉัตรวิไล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๘

นางสาวอารียา แพงรูป
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๘๙

นางสาวกรรณิกา สุระภีร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๐

นางสาวมณีรัตนฺ์ พันธ์พุฒ
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๑

นางสาวสุจิตรา ก้อนเรณู
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๒

นางสาวกัลยรัตน์ จันทะเกษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๓

นางสาวพรนภา ช่วยรักษ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๔

นางสาวพนิฐญาพร สังคะรินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๕

นางสาวพิญาดา โคตพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงเรวดี ศรีโคตฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๗

นางสาวศิริมา แก่นภักดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๘

นายพันธ์มณี คำขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๗๙๙

นางสาวนภาพร คำมะลัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๐

นายนิรสันต์ ดาราช
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๑

นายพีรพัฒน์ ศรีนวล
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๒

นายภานุพงษ์ นันทาทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๓

นางสาววิชุดา กุลบุตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๔

นางสาวสิตานันท์ พลสิงห์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๕

นายณัฐวุฒิ เกิดสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๖

นางสาวกมลวรรณ นามผล
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๗

นางสาวธิดารัตน์ นนท์ศิริ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๘

นางสาวปวีณา ทำละเอียด
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๐๙

นางสาวพิมลวรรณ นิโส
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๐

นางสาวยุภาพร จันดากุล
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๑

นางสาวอาทิตยา ดวงดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๒

นายชัยวิทย์ ศรีพันธ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๓

นางสาวธนัชพร วงษาสันต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กชายอนุชา ธงบัวชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๕

นางสาวเจนจิรา ไชยทาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๖

นางสาวสร้อยสุดา สายสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๗

นายธวัชชัย ไชยภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๘

นางสาวมลวดี ดาราคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๑๙

นายกิติภูมิ สีหานาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๐

นางสาวธนภรณ์ แสงทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๑

นางสาวสนลดา อิสระ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๒

นางสาวอัจริยา ชัยบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๓

นางสาวบังอร โพนนาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๔

นางสาวสุชานันท์ สุทธิกรณ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๕

นางสาวนันทิดา ประมัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๖

นางสาวบัวเรียน ศรีมารักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๗

นางสาวปยะมาศ เพ็งแจ่ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๘

นางสาวธีร์สุดา ผาจบ
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๒๙

นายจงรักษ์ อาจพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๐

นายเดชณรงค์ ปญญาพอ
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๑

นางสาวสิริญญา ชูรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๒

นางสาวจิตรติพร บุญสอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๓

นางสาวเจนจิรา จันทร์ผาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายอภิวัฒน์ โคตรสุวรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กชายวีรกร สุธรรม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงวิไลพร สาโท
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กชายวีรพงษ์ หงษ์คำผิว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงอัมพร ค้าสุกร
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๓๙
เด็กหญิงกิตติภาภรณ์ บุญกุ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงเขมณิการ์ ฤทธิสิงห์

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงพัชธิดา ลาชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงสุธิมนต์ กามาตร์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงณัฐธินันท์ พันธ์อู
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กชายธนากรณ์ จรมา
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายวีรภาพ ภาศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กชายศิริเขตต์ จันทเอียม

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายธนกิจ สุกรา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงอรปรียา กัญจนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กชายประกรณ์ ไทยกุล
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กชายกฤษฎา นนท์ศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงสุพิชฌา ซิวแพร
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายเจษฏา ผ่านเสนา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กชายตนุสรณ์ มีแววแสง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กชายทัศพล พลวิไล
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กชายธนากร โนวังหาร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กชายนิติธร จันทำ
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กชายยศกร ศรีรัตนพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงดุษฏี อุตมะ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ขันทอง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงบุษบา ไชยชาติ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงอริยา ทำไถ
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กชายไชยวัฒน์ จารุไชย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ โกพล
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๔

เด็กชายทศพร เสมอภักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๕

เด็กชายกรวีร์ คงวารินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๖

เด็กชายวิทยา มาลีบุตร
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๗

เด็กชายวีรกร โอดประภัย
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๘

เด็กชายสิทธิชัย พวงพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๖๙

เด็กหญิงกัญญาณี ชะวิชา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นามศรีหาญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงเมธาวี ไชยพงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงศศิวิมล วรรณพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงอรปรียา เพียกุนา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงอรพรรณ ติบลังกา

๊

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๕

เด็กชายคมสัน แสงดา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ อิมวิเศษ

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๗

เด็กชายณัฏฐกร สุโยธา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงวันวิสา ยัวจิตร

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงอรนุช นวลคำ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงษาสันต์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๑

เด็กชายพงค์พล ขันคำ
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงกรรณิกา บุตรคุณ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงเบญญาภา นนท์ศิร
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงปทมาพร จันทะเกษ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ไชยพันโท
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายนที ถาพร
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กชายวุฒิชัย วิลา
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กชายวัชรพล ผิวเหลือง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงสุพัตรา ทองแจ่ม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กชายธนิสร สมพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กชายดาวรุ่ง แสงสว่าง
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ วิปุระ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ จันทริมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กชายปรเมษฐ์ ศิริราช
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กหญิงกัลยาณี ชาญตะบะ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา นามวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กหญิงปนปนัทธ์ แก้วจีน
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงพัชริดา มาพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กหญิงศิรินทร์ณา เทพารักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กชายเมธี ทำไถ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายกฤษฏา ปองสงคราม
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายอธิพงษ์ สิงห์คู่
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตุละโก
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คำหารพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงภาริตา โตเขียว
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กหญิงณัฐติกาล สุรีย์ราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายชาคร ปานกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงอารัญญา ศรีจำปา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กชายโภควินท์ ศรีกำ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กชายภูมินทร์ โชติรัตน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กหญิงชมพูนุช หาลวย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กชายพชรพร ขันคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศิริราช
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงเกวลิน บุญชิต
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กชายพัสกร บุญรักษา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงศุจินทรา สวัสดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิมรักษา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา วงค์พิมนต์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงนิภาพร สุทธิสาร
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงวรรณภา บัวใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงปยดา บุตรสุวรรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงณัฐพร คำพิทูล
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายอัครพล พันธ์เพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายอัครเดช พันธ์เพชร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กชายเกียรติชัย สิทธิวงค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศิริเกษวิทยา วัดสมพรรัตนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กชายชนวีย์ ศรีจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กชายชนะชัย ศรีสุพรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กชายธนภัทร์ สามารถ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กชายธีภพ สิงห์ทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กชายนพกร ภูธร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กชายปรีชา โคตรบุบผา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายภัทรดนัย พวงสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายยงยุทธ์ ตุ้มคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายยุทธนันท์ สอฮอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายยุทธศักดิ

์

หารวย
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายปกร รัตนะ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายศิริบัญชา ศรีกำพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กชายเสกสรรค์ สาโหมด
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กชายสารัมภ์ สุขเลิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ภูธร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ภูธร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงธันย์ชนก มะณีกาบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กหญิงนรกมล วรรณศรี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กหญิงปรียา รัตนจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กหญิงไปรยา แสนพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงพุทธมาตร บุญศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กหญิงลลิตา ศรีดาเรียน
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กหญิงศศิธร ศรีมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กหญิงศุภานัน โยธิโน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงอรดิศ พูลมาก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประเสริฐ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กชายกฤษดา ศรีทองเติม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ กิงแก้ว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กชายธีระเทพ ประเสริฐ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กชายนโรดม นามบุรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กชายปริวัฒน์ เจริญทัศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายวรินทร เลิศนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงชลธิชา วงหาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงชฎาพรรณ ราชรินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กชายชวลิต ฉัตรวิไล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ปนแจ้
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ โพธิพงษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กหญิงธัญยารัตน์ ศักดิสกุลศรี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กหญิงธัญยาเรศ ศักดิสกุลศรี

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กหญิงวรรณวิษา ทิพมนต์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงวิไลพร ดวงทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์สวง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมพิลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กชายกฤษณะ พิมพ์ฉิม
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงวทันยา ศรีหน่อคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงสุดาพร ไทยอุตส่าห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างหอม วัดสุคันธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ทินมาต
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กหญิงเปรมฤดี เสาวลัย
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กชายกิตติพงศ์ บุตรไพร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายจิรายุ โสพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ทัดสี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กชายธนากรณ์ ปทะสอน
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กชายวิชัย โคตรบุปผา
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กชายวิศรุต อนันตทัศน์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายอนุชา ศรีพรม
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงจิรัญยา ศรีบุปผา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงจุฬาพรรณ ราชัย
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ จันทะนิตย์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงศิริพร เกตุมาชม
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงสรสิชา พุมจันทร์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองนาที
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีษะ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงอาริยา โคตรบุปผา
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงอลิตา กาศรี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กชายพฤทธชาติ แสงกล้า
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กชายภูชิสะ สัตพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กชายพัชรพงศ์ ราชัย
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กชายวีรภัทร ต้นคำ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กชายกิตติธัช ศรีสุพรรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กชายกันต์ดนัย ดอกไม้
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ศิริเวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายยุทธนา กุลสะโก
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กชายวิสวัส โพธิงาม

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายสราวุฒิ สุวะจี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๑

เด็กชายอภิรักษ์ โนนทิง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โนนทิง
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ สัตพันธ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๔

เด็กชายเขาทราย สีสุพรรณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๕

เด็กหญิงวรรณิกา กุลสะโก
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๖

เด็กหญิงวินัดดา ปริตัง
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงวีรภัทรา ศรีสุพรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงสุชานันท์ ทิพย์โกสุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงปริฉัตร โมคา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๐

นายพงศ์ศักดิ

์

พูลเพิม

่

๑๐/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงอรสา เกิดสมจิตต์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงจินตภา จักรนารายณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กชายเจตน์ คันธะเนตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กชายอัจฉราวุธ อยู่ทองหลาง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงกิงนภา

่

สาทำโล

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กชายธีรพงษ์ ผาโท
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงวรรนิภา นนท์ศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงจามรี เทนโสภา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ ผ่านพล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายวีระพงศ์ วงศ์สุวรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กชายกิตติธร ภูแสน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายธนพล ระทิพย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กหญิงอภิชญา เสนานนท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กชายวุฒินันท์ กุลณะนงค์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงวรัชยา สุรทัตโชค
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุพรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ พรานไพร
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กชายวัชรศักดิ

์

สาทำโล
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กชายปรีชา แพงพรมมา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ใบศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กชายธีรเทพ สุวะจี
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงวิลัยพร วงษ์คำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กชายทยากร คงคูณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กชายจตุรงค์ ทะภาโล
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กชายกาญน์ชัย โคตรจิตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กชายพงษ์นที กุลณะนงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงเหมือนฝน จำปาจูม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงกันตา ศิริจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงพรณรัตน์ ศรีโกศล
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงอริสรา ไชยรินทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายวานิช ยะราช
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กชายคฑาวุธ จันแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กหญิงยศวรรณ บุราชรินทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงชมพูนุช เครือบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงอรปรียา ทองศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงกุลธิดา แสนบัวคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงมรัชญา จันทะศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงกวินธิดา ดวงทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงณัฐชา เอมถมยา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงโสภิตา วรรณโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กหญิงกาญจนา ภัควันต์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โสพัฒน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงสิริมาวัณ ดานชัยภูมิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสงแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๙ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงสุภาวิดา นิลพัฒน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงอรุณศรี คำดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงปยธิดา อินทะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายปวิธ ศรีเมือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายฉันท์ทัต รำพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายสิรวิชญ์ โคตรจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กชายศุภกฤต ปกกาสิเน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กชายทองศรี จะโลนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กชายธิระพันธ์ จะโลนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายวารุต ผ่านพล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายธนโชค ตุละโก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กหญิงวรรณษา แสงจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงปาลิตา ศรีดาชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ว่องไว
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายอภิวัต แสงแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายธนกฤต สิงห์การ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กชายปราโมทย์ ชุมนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทวีสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงวิชุดา ดรุณพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๕

นางสาวสุทธิดา ปริโส
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กชายตะวัน นามสีหาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายพิเชษฐ ทองศรีเมือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงปาลิตา สรจักร
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงพรประภา บุลา
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงลิตา สรจักร
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงนิตยา ฉัตรสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กหญิงฉันท์ชนก ดอนโค
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายธนพล ขันทะโส
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงปาลิตา พินาสุ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กชายศรายุทธ ศิริโท
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายชยานันท์ หาศรี
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กหญิงนภสร เขียวพิมพ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายณัฐพล สุทธิสา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ บุญเพ็ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๐ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กชายชวนากร ดวงจำปา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงนวลฉวี พันธ์ผา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงรมย์รวินท์ จิบจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงธิดาพร สรจักร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงลำยอง ปริโส
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงชุติภรณ์ อรรคบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายพีระพงษ์ ประทุม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๗

นางสาวจินตนา ห้องแซง
๓๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๘

นายนิพนธ์ วงศ์ประเทศ
๒๓/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๐๙๙

นางสุพัทชรี ฝายสิงห์
๓๐/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๐

นางสาวดวงพร ประเสริฐ
๒๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กหญิงขวัญจิรา พรมวิชัย
๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายกรกช วิลานันต์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายฐิติกร กุตโต

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายธนพนธ์ ภูธร
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายธีรเดช พลแสน
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายภูศิลป สีมอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายวรวิทย์ แสงแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายสุรยุทธ สามิลา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายอธิชิต สาโหมด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กชายอภิชาติ สิงห์เธาว์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงต้นข้าว ปุริโน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงแพรนวล มาอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงมาติกา สาทำโล
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กหญิงยวิษฐา คำเม็ก
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงวริศรา ศรีสุทโธ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงวิภาดา พระทำโล
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงศิริญญา ราชพลีสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมกา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กหญิงอิสรีย์ เวียงสมุทร
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายนันทวุฒิ พุ่มจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กชายบุญลือ แสนทวีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๒

เด็กชายพัฒนพงษ์ จันทะราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายมนัสวี ราชรินทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายศราวุธ กาสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๑ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กหญิงจารุนันท์ วงษ์ทองดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงฐิติมา ต้นพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คำมีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ไสล

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงปยดา บุราชรินทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงราตรี นิลพัฒน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงศรุตา ขุนอินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๒

เด็กหญิงอารียาทิพย์ พิบูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๓

เด็กชายวทัญู จะโลนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๔

เด็กชายจักรพันธ์ ไกรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๕

เด็กหญิงพรทิพา ศรีพรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กชายกิตตินันท์ สาเลศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายชัยสมนึก บรรดิษฐ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์ ภูธร
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงธัญชนก วิลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงนฤมล คำแพง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๑

เด็กหญิงกัลยา คำเคนบ้ง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๒

เด็กหญิงนฤมล จันทะนิตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๓
เด็กหญิงประกายดาว เผยศิริ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๔

เด็กหญิงรุ่งระวี บุลา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงอรัญญา ภูมิภักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๗

เด็กชายวุฒิเดช สุขผดุง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กชายจัตุมงคล พุฒโสม
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กชายธวัชชัย พัดศรี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภักดี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงค์แดง
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กหญิงฐิติมา ไพรชิต
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ปอมรักษา
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงรุจิสรรค์ สาแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีคำภา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงสุทัดตา วิเศษชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๗

เด็กหญิงเสาวรส บุดดีสิงห์
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กชายธนโชติ พรมกาญจน์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๕๙

เด็กชายณัฐดนัย สมนึก
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๒ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายนิคม สุพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กชายภูวดล ยะโสต
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๒

เด็กชายอนุชิต สุขดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๓

เด็กชายอิศรา สีหาบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๔

เด็กชายอนันต์ชัย เต็มสุวรรณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงรุจิรัตน์ บุญฤทธิเดช

์

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กชายนันทวุฒิ ลอยหา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กชายนวภูมิ พึงสงฆ์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายปฏิพล ไชยชาติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายภูวนัย ไพรษร
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายภาคภูมิ อุไรพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายคารินทร์ จันทร์สมุทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ พาณิชกุล
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กชายธนากรณ์ สายสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กชายธีรนันต์ จิตร์จันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กชายภินันกร สมชาติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กชายฉัตรตยา จำปาแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กชายมงคล คำลุน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กชายสุระเดช เพียรใจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กชายกุญชร ชัยชาญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กชายภานุพงษ์ ไชยบัวรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กชายชิดชนก ทองสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายวงศ์เพ็ชร หาลวย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กชายภูนิพัทร์ ประมนต์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กชายพงศ์สุวรรณ กัญญามา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

จำนงค์ใจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กชายศุภณัฐ วงค์แก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กชายเทพศิริ เห็มแดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงจุฑามณี มาสาโสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงบุญศิตา ขันคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์ส่อง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงณันธิชา หอมกลิน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ส่อง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงบังอร บุตรคำดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา คำลุน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงจันทิมา แสงอินตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงศิริพร ดวงทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงอนุตตรีย์ จำนงค์ใจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ทองสว่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงอริสา พันธ์ทน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กหญิงศิริญญา ศิริพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายชยุตฆ์ รอดคำทุย
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงกัลยา พรงาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงชนาพร หาญชนะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายวีรพล ศรีสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายเจษฎา ยืนมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ จันมะณี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๗

เด็กหญิงทิพววรรณ ใจเดียว

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กหญิงเบญญา บุญประจำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กหญิงฉัตรพร เมฆประคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ จีนวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ขันทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปอมรักษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายธีรภัทร ดวงดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กชายทีฆายุ วงษ์โพย
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กชายทรัพย์ทวี ไชอาสา
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายภัทราวุธ บุญอบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กชายคชรัช เห็มแดง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กชายอนุชิต โคตรนาวัง
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๑๙

เด็กชายอนุชิต สายแวว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กชายเจษฎา พลวิไล
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กชายประจักษ์ บุญภูมิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กชายพิทักษ์ ปอมรักษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กชายหิรัญ ศิริชัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กชายนิติพงษ์ เพียรใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

ใจเดียว
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กชายสุริยา เรือนคำใจ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงณัฎฐนิชา จันดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี เทียมทะนง
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กหญิงนรกมล ผกามาตย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กหญิงนภัสวรรณ แก้วมัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงเบญจมาศ นะโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงพรชิตา สมเทพ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กหญิงอภิญญา ทะวงษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา พันธ์ทน
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงณันณภัชสร ทิมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงปนประภา ราชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ แก่นทน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงกัลยา ตลับนาค
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงนัทร์ธีรา พัดบัว
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงพิมพ์พจี ราชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ แสงศรีจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงสุภัสสร ผ่องพรรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงสุภาวดี พิมพ์อินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ วงษาสนธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บุญเสงียม

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงศิลกร มงคล
๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๗

เด็กหญิงอนงค์รดี ชาญจิตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เชิดชู
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายธนากร จรลี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายประจักษ์ เนตรพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พัดบัว
๐๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงกาญจนาพร เสาสิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ทิมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงเบญจมาศ สุขยืน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๕

นางสาวพรสวรรค์ สายศรี
๑๐/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดาวใส
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กชายเชิดชัย ขุ่มแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กชายคณาวุฒิ โพธิศรีทอง

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายจักพล บุญจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กชายชนก อนุสุเรนทร์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กชายนัฐพล พิมพ์ดวงสี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กชายนำโชค พูลทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายภิรพงษ์ ลาวัลย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฝางคำ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โมพา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงนิธิศา อุ้มแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๗

เด็กหญิงภาสินี พูลทอง
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๘

เด็กหญิงอาภัสรา บุญเทา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๖๙

เด็กชายจิตติพัฒน์ แพทย์เพียร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ผลพุฒ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๑

เด็กชายฉัตรตะวัน ชมภูประเภท

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๒

เด็กชายธนภัทร ทังเทศ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๓

เด็กชายสถิต บุญวัง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงรุจิรา เพ็งพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๕

เด็กหญิงอภัสรา ตุ้มมาศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๖

เด็กชายคมเดช ปรองดอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๗

เด็กชายณัฐพล ดรุณพันธุ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๘

เด็กชายพรภิรมย์ พิมไกรดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายวัชรบูลย์ คำประภา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๐

เด็กชายวัฒนา ดุจดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๑

เด็กชายอภิวรรธน์ ศีลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงจินตนา คำคง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงหยาดฟา ทองสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๔

เด็กหญิงนริศรา ชมภูประเภท

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๕

เด็กชายณัฐภูมิ ตุ้มมาศ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๖

เด็กชายธนันชัย ชมมาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๗

เด็กชายธนากร คำอาจ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๘

เด็กชายสิทธิชัย ใจอุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงเขมจิรา ละดาดก
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๐

เด็กหญิงพรพิตา พิมพ์พา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๑

เด็กหญิงพิรดา อิมเจือ

่

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงรุจิรา ชมภูประเภท
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงวริศรา ชาวดง
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๔

เด็กหญิงอัจฉราพร ชอบดี
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๕

นายพรหมมา กิงก้าน

่

๐๖/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๖

เด็กชายขวัญชัย สีสาสีมา
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๗

เด็กชายตะวันฉาย บุญงาม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ยนสุข
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๒๙๙

เด็กชายอรรถชัย สีสาสีมา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๐

เด็กหญิงกนกนาถ ไฝผิวชัย
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงพิชญาภา โพธิพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๒

เด็กหญิงสุวิภา บุตรดี
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๓

นางกลินขจร

่

พงศ์พิทักษ์
๒๕/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๔

นางสาวน้อยนัดดา มีศรี
๐๓/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๕

นายเอกพันธ์ คามะทิตย์
๒๗/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๖

นายอนุชิต ศรีแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๗

เด็กหญิงสุภาพร พันธ์เพ็ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๘

เด็กชายกชกร แสนปอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๐๙

เด็กชายจักรชัย ชนะวาที
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๐

เด็กชายฐิตินันท์ ปรองดอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๑

เด็กชายณัฏฐ์ บุญเพ็ง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ โภคทรัพย์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายประเสริฐ พิมพ์ไกรดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายพงศกรณ์ ศรีแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กหญิงกาญจน์ฤดี ตุ้มมาศ
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กหญิงกิติมา ปรองดอง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ทองสวัสดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงฐิตาสิริ พิมพ์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ คณานันท์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา โคตรมะณี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงบุญนิชา คูณตุ้ม
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญยอด
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงศิโรรัตน์ แสวงบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายพัฒนะ แสนวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายศตวรรษ บุญดี
๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กชายสนย์ชัย ภาคสุโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายอดิศร ธรรมวิฐาน
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

แพงบุดดี
๑๐/๒๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ แกวมัน

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงกาญจนา แสงสว่าง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ สิงห์ละ
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา สีแสด

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงบุษกร เพตาเสน

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เข็มรักษ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงปภาดา บุญฤกษ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงพัชราภา สีสาน
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงวาลิกา ทวีธรรม
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงอณิชิตา นาคูณ
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๓๙

นายกายสิทธิ

์

ลายอุบล
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๐

นายกิตตินันท์ มณีพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๑

นายจิตรกร ทองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๒

นายตรีชัย นาคศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๓

นายทวี บุญคูณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๔

นายธนากร พูลพวง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๕

นายธีรศักดิ

์

นากำพลอย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๖

นายธีรศักดิ

์

กุลธิ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๗

นายนนทวัฒน์ สิงคร
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๘

นายบรรเจิด ทองใส
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๔๙

นายบัญชา พลายวัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๐

นายภูนรินทร์ เครือสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๑

นายภูนเรศ เครือสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๒

นายภูริทัศน์ สายสมบัติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๓

นายวุฒิชัย สายสมบัติ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๔

นายศรชัย วงศ์ตรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๕

นายสรศักดิ

์

โคตะพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๖

นายสิทธิศักดิ

์

แสนทวีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๗

นายอานนท์ สิงห์มนต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๘

นายอิทธิพล สายสมบัติ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๕๙

นางสาวคำเตียร จำปาแพง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๐

นางสาวจุฑามาศ สมตา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๑

นางสาวจุราลักษณ์ ทิมพ์ทวด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๒

นางสาวธัญญากรณ์ นาจาค
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๓

นางสาวธิดารัตน์ ทองพิทักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๔

นางสาวศศิวิมล สายสมบัติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๕

นางสาวศันศนีย์ เชือพงษ์

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๖

นางสาวอุทุมพร ฉิมมะณี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กชายกษิดิศ นนท์ศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายเด่นดนัย ชืนอก

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายธนเดช พุ่มจันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายธนพล สายสมบัติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ค้าล้าน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กชายนัฐนันท์ ติบน้อย

๊

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กชายปยณัฐ จันทร์หอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ บุญคูณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายพงษ์ศกร กองสิน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายพิรนัย ชวพันธ์ศิริพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายภากรณ์ ศรสุพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กชายยุทธการ วงศ์ไชยา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กชายราเมนทร์ ลาภมูล
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กชายวรเชษฐ์ บุญเย็น
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กชายวสันต์ ออกสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กชายวิทยาพร บรรลือทรัพย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายศิริมงคล สายสมบัติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายสิทธิพงศ์ วงค์ตรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อันกอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ สายสมบัติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงนิภาธร ตุ้มมาศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงเบญจมาลัย สามเสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงเพชรลดา พระมาตย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงภาวิณี สายสมบัติ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงมนทิกานต์ ยืนมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ เทียมทัศน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงศศิกาญณ์ ชูเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงสุพัตรา สายสมบัติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กหญิงสุริณี สีประทุม
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๖
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

สายสมบัติ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กหญิงอาทิตยา สุขดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์มนต์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ คณะพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายธีรภัทร นาคูณ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กชายนาตภิทักษ์ พรมวินัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๓

เด็กชายนำพล ทองสินทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กชายภควรรธก์ ชาตรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายภษินาสัย นาคะโนทด
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายภูมินทร์ จรลี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายวินัย สายสมบัติ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กชายวิสันต์ ประจันทร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กชายสนธยา แสงเสนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กชายสรายุทธ ไชยเหนือ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สายสมบัติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กชายสุชาติ ดรุณพันธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายสุริยนันท์ ปรองดอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กชายอนุชา เครือสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายอนุชิต ผลรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กชายอนุเทพ พิมพะไกรดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กชายอนุสร คำขาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กชายอภิชาต ทองทับ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายอภินันท์ ชมภูประเภท
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงกาญจนา วงสาสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กหญิงกานดา พุ่มจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กหญิงจารุวรรณ บัวคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ คำใส
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กหญิงบัวเรียน จำปาแพง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงปยพร เรืออาจ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงพิจิตรา โพธิวงศ์

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงมนทิรา บุญมี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงอรฤดี สายสมบัติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายดิษฐนนท์ เชิดชู
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายนันทวุฒิ โชติรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายระพีพัฒน์ ผุยผง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ พุ่มจันทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๓

เด็กชายสำราญ จันทราส
๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วงษ์ตรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ดุจดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กชายอลงกรณ์ วงค์ผาบุตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ ยงค์ยืน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ไชยสงค์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงญาดา พูลมาก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงฐิติมา สพธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ผลรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงตะวัน ออกสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงธิดาพร ศรีแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงนันทกานต์ พิกาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงเพชรัตน์ วงกลม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงลลิตา อุชชิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ผุยผง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงสายทิพย์ ยศสุนทร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงสิริกร สายสมบัติ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พุ่มจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงอัญชลี คณะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กชายจิรพงศ์ เหมือนลา

๓๐ / ๑๑ /๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กชายปญญา ภูมิวงศ์ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายมงคล เจนจบ
๑๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กชายวรเวศ คานทอง
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กชายอาร์ม พูลสวัสดิ

์

๒๒ / ๑๑ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กชายอำนาจ คำใส

๑๔ / ๖ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วเก้า

๗ / ๑๑ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เชือโชติ

้

๑๒  / ๙ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงดารารัตน์ เรืองเนตร

๒๘ / ๔ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงนิชาดา ศรีบุญเรือง
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงวรรณภา อำไพ
๔  / ๖ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงศรีสุดา ดวงสินธ์

๒๘  / ๖ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงสุณัฐชา ระวังดี

๑๙ / ๑๐ /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงสุทาทิพย์ บุญสิน

๒๗ / ๑๒  /๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นำผล
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กชายจิระศักดิ

์

จิตรมัน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กชายชาคริต ปานภูมิ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายพิพัฒ โสภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายยุทธภูมิ ทิพย์ศักดิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงชลรดา รัตน์อ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กหญิงฐิติมา สุดสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงปยมาศ ขันอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงพิมพ์ประภา เพราะจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงมณีนุช นามวงษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์เพ็ชร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กชายจตุภูมิ เสาขวัญ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กชายจักรพันธ์ ศรีดาวัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กชายชุติวัต แพงทรัพย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กชายณัฐพล บุญศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กชายธนกฤติ สังศิริ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสวงพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กชายบรรพต ฝางคำ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายบุรินทร์ ยอดจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญศิริ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงกิตติยา ทวีกาล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงประภาศิริ ยาเคน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงปานฤทัย สมบูรณ์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงไปรยา ภูคง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กหญิงสุพัตรา คำปอง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กหญิงอภิชญา สุโภภาค
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ ดาราคำ
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงกุลจิรา ทองแถม
๓๐/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงกุสุมา จันทปญญา
๑๔/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงญาณิศา สีงาม
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คงตางาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงวาสนา สายทิพย์
๑๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงสุภาพร กล่อมเสียง ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงดาวิกา เสวตวรรณ
๒๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงกนวรรรณ กมลตรี
๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ไกร่จันทร์
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงธัญชนก แสงทอง ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กหญิงนภัสชา บุญรักษ์
๒๐/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงนิลธา ไพรจิตร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทองแจ่ม
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กหญิงจารุณี เฉยฉิว
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กหญิงเบญฑิตา ลาเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงมธุรดา ผลแก้ว ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงวนิดา สำเภา
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงวิทิตา เชือโชติ

้

๑๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงวิภาสินี ทับสุริย์ ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงศศิญา บริบูรญ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กชายศรนรินทร์ ศิริบูรณ์
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงศิริกัลยา นางาม ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงศิริรักษ์ สมบัติ
๓๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงสหฤทัย ทองเทพ
๑๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงสุชาดา โสดาภัคดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงสุนารีรัตน์ พรมแก้ว
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงกรวิชรา กิตติยะวงค์
๒๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงกัญญษภัค ปนแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงทราย จุลลัง
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงสุภาวินี บุญศรี
๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงโสภิดา ทรัพย์ศิริ
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงอริศรา พันธ์ศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กชายกิตติเดช เหลาแก้ว
๑๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กชายณัฐภูมิ สีแดง
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายเดชาวัต มาลัยวงศ์
๑๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กชายธชชัย ชาวมูล ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กชายธนเดช จงรักษ์
๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กชายธวัชชัย สมชาย
๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายธีรพล วงศ์แก้ววรรณ์
๑๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายนราวิชญ์ จำปาธาตุ
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายนราสร โพธิจุน
๑๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กชายนัฐพงษ์ คะดิษฐ์
๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กชายนัธทวัฒน์ หงษ์ลอย
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงจิรนันท์ วาจาสัตย์
๒๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงรัตน์ชนก นะวะคำศรี ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา นามหนองอ้อ
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กชายกมลลักษณ์ โพธิศรี

์

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงสุธิมา เขียวสะอาด
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงอภิลักษณ์ วันใส
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายเด่นภูมิ บุญเถิง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายธนวุฒิ วันตุ้ม ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายวีระพล ไกยวงศ์
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๓ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายสถาพร สุโภภาค ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ สีเสนา
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กหญิงทัศสุมาลี พร้อมใจ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงประภัสสร เครือวงศ์ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงปริญญา วงศ์ษา ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงลินดา เครือวงศ์
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กหญิงสุจินดา คูณดี
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงอภิชญา การุณ
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายวีระพล ทองลอง ๗/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายอรัญ กอแก้ว ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีใส ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงศรีสง่า นามลีลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กชายฐานพัฒน์ คชวารินทร์
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กชายธิวานนท์ ก้านคำ
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กชายธีรเทพ ธรรมพิทักษ์ ๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กชายนนทชัย ทองทวี
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กชายยศนันทน์ สงพัด
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กชายรนาวุฒิ ตุ้มบุญ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กชายวุฒิชัย นามลีลา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กชายสหพล คงมาก ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กชายสุริยับ ถนอมใจ
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงกฤษณา หาสุข
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วีสี ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงจินดารัตน์ ไชยโกฎิ
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงชนิดาภา นามโคตร
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงฐิติมา ชานทองหลาง
๑๔/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงณัฐืกา สุดแสง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ์ ปอดสูงเนิน ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงวราพร สุขสำราญ
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงอักษราภัค แก้วอาจ ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กชายปฏิภาณ ทุมมา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เสาขวัญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงสุนิษา สิมมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายเอกชัย ยาโสม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงรัตติยา แร่ทอง
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงวรรณลิษา เสาขวัญ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กชายจตุรพร สมอ ๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กชายจักริน ลือชา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายปรติ สีมันตะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงภานุมาศ ดวงเฉลิม
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงกนกพร มีมาก
๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กชายกิตติพงศ์ สุวรักษ์ ๓๐/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายณัฐพร ลิวทอง

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กชายปรัชญา แพทย์เพียร
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายปญญา เข็มเพชร ๖/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กชายพุทธิชา พรดี
๑๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายมงคล นามสิงห์
๒๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กชายอชิระ ทองเขียว
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กชายอรรถพล โพธิวัฒน์

์

๒๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กชายอาทิตย์ วงชารี
๑๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงคุนัญญา แก้วใส
๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๖
เด็กหญิงปริญญาภัทร

สมวรรณ์ ๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงพรบุญยา ทองพา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๘

นายอัครินทร์ ทองหล้า
๒๑/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๕๙๙

นางสาวขนิษฐา บุดดาหล
๒๕/๖/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๐

นางสาวณัฐรฐิรา มีมาก ๒/๗/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๑

นางสาวกนกวรรณ ไชยโกฏิ
๑๒/๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงแก้วมณี ปูชิน
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วสนิท
๑๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กชายทฤนท์ มูลศรี ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กชายปยะ ทวีทอง
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายพุฒธิชัย พรรณาภพ ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายอดิเทพ ทองสาว
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กหญิงเกศสุดา ทองปน
๒๓/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กหญิงข้าวฟาง พันตู้ ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงธรรณ์ษา ทองทา
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงปนัดดา แสนทวีสุข
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดวงคำ
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงรุ้งตะวัน เสนคำ
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงเศรษฐี บุญอาจ ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๕

เด็กชายเจษฎพร ทองอาจ ๖/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๖

เด็กชายมงคล จะนะพันธ์
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๗

เด็กชายวิชาการ หินขาว
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๘

เด็กชายเกียรศักดิ

์

ดวงคำ
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๑๙

เด็กชายอนุโชติ ทองอาจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๐

เด็กหญิงเด่นนภา คำเชิด ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงวันวิสา เริอนแก้ว ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงทานตะวัน ปนทอง
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงเนตรนภา ทาปะกิจ
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงวรัญญา แดงน้อย
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงผกามาศ แสงราช
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงโสภีพรรณ คุณนาม
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงพัชราพร ชัยโฉม

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงมณฑิฐา ชัยสงคราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กชายคงฤทธ์ ทองนอก
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กชายชยณัติ แสนแก้ว
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กชายธีรภัทร ขลุยแก้ว
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายธีรเมธ ผลสวัสดิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กชายระวิพรรณ์ บัวใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายวสันต์ ล้อมวงษ์
๒๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

หอมจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สมใจ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กหญิงประภัสสร สินภูมี
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงปวีเนียน บุญรอง
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงปญญากร ดวงแก้ว
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทคุปต์
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ศุภนิกรณ์ ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงศุภัค คำคง
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ ไชยโกฏิ
๒๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงอารียา บุตรจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงนวมาศ ผลพยุง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายทองสอน กันยามา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กหญิงนันทิยา ว่องไว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๘

เด็กหญิงนิภา บุญกอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงภัทรพร บุญปก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๖ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สายสี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กหญิงชไมพร วงศ์วรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายวัชรพล นิลพลอย

๑๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กชายวรเทพ นิลพลอย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กชายอดิสร แก่นจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กชายกลวัชร คะตะวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงนภัสสร ฉัตรสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงละอองดาว ฉัตรสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงอัฉริยา ดาลาด ๘/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงศิรินทรา บุญงาม ๙/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวใหญ่ ๕/๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงสุภัชชา ฉัตรสุวรรณ
๑๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กชายนพรัตน์ ภักดีกำจร
๒๓/๓./๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายปฏิภาณ ลีลา ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายพิชญางกูร เร่งศึกษา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กชายชิณณวรรธน์ วงค์ใหญ่
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงเมธิตา วรพิมรัตน์
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงศิริวิมล ผมทำ
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงชลธิชา วรพิมรัตน์ ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๖๙
เด็กหญิงณัฐชริดาภรณ์

วรพิมรัตน์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กชายปณณวัฒน์ ทินโนรส
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ สุยังกุล
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายชิษณุพงษ์ ชุมนวน
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๓

เด็กชายนพรัตน์ บัวใหญ่
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ วรพิมพ์รัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงเกตุศรินทร์ แสนทวีสุข
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงรุจิยา เข็มมา
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงอินทิวา นามสก
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กชายอัษฎา มิงขวัญ

่

๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กชายตระกูล แสงสุริยะ

๘ / ๑๐ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กชายพีระวัฒน์ บัวใหญ่

๒๓ / ๑ / ๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กชายครองภพ จันทวี
๓ / ๑ / ๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กชายมงคลชัย จำปาเทพ

๑๒ / ๘ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กชายธนเทพ ชมภูเพรช

๑๔ / ๑๐ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงกมลชนก บัวใหญ่

๓ / ๑๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงวรัทยา พวงอนันต์

๑๘ / ๘ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายอนุชิต ฉัตรสุวรรณ

๒๒ / ๔ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงนาตถยา เหล็กดี
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงสิวิกา ไชยรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงสมิตานัน คำขาว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายอนุสรณ์ แก้วมัน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายศุภวิชญ์ บัวใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ ยีสุ่นหอม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กชายชัชนันท์ ศรีบุระ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงสุธาสินี คำเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงอาภาพร บัวใหญ่
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงทิราภรณ์ สมเสาร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงกานติมาพร บุญวัง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงยุพิน พลจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ บุญวัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กหญิงอารยา โสดานาฏ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงพิมพิมาย บัวใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงจิรัญญา พูลมาตย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายสมหมาย ภักดีล้น
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กชายมงคล พุ่มจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายกฤษณ์ธร ชามาตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กชายกัลยกร ศรีบุระ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงวัลลภา ประนามทัง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงสุปราณี ยืนยาว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กชายภัทรภณ ผลาเลิศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงพิชชาพร กองแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายใบบุญ นันทการ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กชายชลวิทย์ สมสนิท
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๔

เด็กชายคณพล นนท์ศืริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กชายบัณฑิต อรัญกุล
๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กชายอัจฉริยะ พูลมาศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กชายธีระภัทร แดนราช
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กชายวัชรพล ลาภมูล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กชายอภิพิเชษฐ์ มากมูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ทิงโคตร

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กชายนพสิทธิ

์

หงษ์ใหญ่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์สวัสดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายศิริมงคล ทองรอง
๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายธนัญชัย หิรัญพันธ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กหญิงปยะพร เสมอใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กหญิงพรรณิภา สายแวว

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กหญิงบุชดี ประจันทร
๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายชัยรัตน์ ต้นแสง ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายปริญญา สีพรม ๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายปยะชาติ จันทพงค์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๑

เด็กหญิงพรพิมล บุญเทาว์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กหญิงวรัญญา วิลามาตย์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ บังทอง

้

๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงสุธาสินี สมสนิท ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กหญิงปุณยนุช ศรชัย
๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กหญิงคันธนีรา มณีกิจ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายชัยชนะ แก่นแก้ว
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายเอกราช ผาแคน

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กชายเจษฎา โพธิงาม

์

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นัยพรม
๒๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายเดชดนัย แก้วประชา

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กชายเกรียงไกร คณะพันธ์
๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กชายภูมินทร์ บรรลัง
๒๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กชายชโยดม สุระพล
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงเสาวนีย์ สีพรม
๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงเฟองนภา ยันตา
๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงศิริโสภา มันวงษ์

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กชายกฏษกร นาจาน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กชายชานนท์ ไชยสีหะนาท
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายชุติพงศ์ คุ้มครอง
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายณัฐพล พุลเพิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๒

เด็กชายเทวินร์ มากดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๓

เด็กชายธีรเดช เรืออาจ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๔

เด็กชายธันวา เพชรกระโทก
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๙ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๕

เด็กชายภูวนัย แสนพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๖

เด็กชายรัฐภูมิ สมชัย
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ มณีเทพ
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๘

เด็กชายสุภาพ พละพงค์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๕๙

เด็กชายอภิลักษ์ หงษ์ลอย
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๐

เด็กหญิงดวงพร อ่อนผิว
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๑

เด็กหญิงเนตรนภา ตะเคียน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๒

เด็กหญิงแววตา บุญฤทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กหญิงปาริศา สายยืน
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงอาภาภรณ์ สายยืน
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีชมชืน

่

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กหญิงสุพัชชา ช่วงไธสง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กชายพาเด็ดศึก สุดแสง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายศตวรรษ ชมผา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กหญิงแพรวา สาเมฆ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงนิชาดา สาเมฆ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กชายกฤชกนก แพงทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กชายบุญอนันต์ มูลศรี
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๓
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ทองเทพ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กชายศุธทสิน แสนทวีสุข
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กชายอภิเดช จันทะแสง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงกมลชนก ทองเทพ
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ มหาชัย
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงณัฐชา วงษาชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เค้ามูล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงพิชญาภา อ่อนดี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมสวย
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กหญิงอคัมย์สิริ คำปุย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๓
เด็กหญิงณัชฐชาวรรณ์

แสนทวีสุข
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงพรนภา แสนทวีสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กชายทิศทัตพงศ์ วงค์ปอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กชายชิติพัทธ์ ก้านคำ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ แก่นคำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คำสวัสดิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๘๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ สินสุพรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กชายอภินันท์ พันที
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์ที
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กชายนพเก้า อยู่สะอาด
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พุทสกุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรายแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายธงชัย สายยืน
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กชายธนัชชา จันทร์ทรง
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กชายพณิชพล พุดไทย
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชินนรี
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กชายวรายุ อุดมญาติ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กชายวิจิตรศิลป แหลมกีกำ

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กชายสิทธิศร สินเธาว์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กชายสิรายุ คำคูณ
๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กชายอภินันท์ มากดี
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๔
เด็กหญิงกิตชญานันท์

รักพงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงนฤมล คณะศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๖
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา จาระงับ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงปาณิสรา กางรัมย์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงแพรวา ก้านคำ
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงภคมัย ริมทอง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีศักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กหญิงมะลิวรรณ ดรุณพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กหญิงวิจิตรา นาจารย์
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขลุ่ยทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ว่องไว
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ สิงห์ทา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญฤทธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงฐานิกา แสนพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงวิจิตรา ไชยโกฎิ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงรจนา แสนพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๐

นางสาวณัฐนิชา ภูคำวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายนวพล วรโพธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายเพชรายุธ มามะณี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กชายสำราญชัย ชมภู
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ ทองแสน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงพรชนัน บัวถา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงวาสนา บ้งพรม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงสุธามาศ โสดา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กชายโชคชัย แสงแดง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา เจริญสุข
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงหทัยรัตน์ แก้วพิลา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กชายนราวุธ วงศ์บา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๒

เด็กชายวรวุฒิ กุมภาพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๓

เด็กชายวัชระ กุมภาพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๔

เด็กชายวุฒิชัย บ้งพรม
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๕

เด็กชายสิทธิชัย ปุมสิม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๖

เด็กหญิงชลธิชา กันหาชัย
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วเนตร
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กหญิงญาณิศา สายใจ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุระกรณ์
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กหญิงปนัดดา ก่องดวง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๑
เด็กหญิงปยะมาณวิภา

แสงแดง
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กหญิงพงพัสชณัณ วงคำเกิด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กหญิงพงศ์พัชรา วงคำเกิด
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงนัชชา สุดแสง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงพิมชนก พุ่มแย้ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กหญิงปานทิพย์ สาเลิศ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กหญิงรัชฎาพร ประกิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กหญิงสุทธญาณ์ พูลทอง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงลภัสรดา หอมเมือง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงธัญชนก ภาระเวช
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงฉันทพิชญา เพชรนอก
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงนิธิดา พึงรัตนา

่

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงจิระฌา พุฒโสม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กหญิงแพรวา คำมะวงศ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กชายธนกร พุ่มทรัพย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กชายธรรมนูญ เรืองเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กชายธนวิชญ์ ภาพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จันทร์สด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายนฤพล สายใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กชายธาวิน สืบอ้วน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงธิดาพร คนเทียง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงบุญญิสา คุ้มปน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายพงศธร คุลธิ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพิมศรี

่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กหญิงวัชราพรรณ สังขะวรรณ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กชายไชยา พิลาวัน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กชายณัฐยศ สายทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

ตันชง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กหญิงสินิจรา สีหาจักร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายปรัชา พิมพ์เกาะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กหญิงปนัฏดา เจริญชาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กชายธันวา สังขะวรรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กชายนันทวุฒิ มงคลเกตุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กชายอุดรศักดิ

์

สุพรรณนนท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงกุลธิดา เชือดวงผุย

้

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กชายสิทธิมงคล พลเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กหญิงทอฝน จันทะชารี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กหญิงวรรณพร แสงสว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กหญิงวันวิสา เรียนเจริญ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กหญิงวันวิสา ขันธ์สิงห์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กชายศุภวิชญ์ นามราช
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายสกุลรบ จำเริญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๓
เด็กหญิงลักษณ์มนพร

พันโบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงอาภิญญา โสวภาส
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กชายตะวัน พิมพ์วงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กชายเศรษฐวุฒิ แก้วเนตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายสุเมธ เผ่าบ้านฝาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กหญิงมะนิสา แซงภูเขียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กชายจิรัฏฐ์ ถึงแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายเชษฐพล กันยาเนตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายสรายุทธ สมรูป
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงอรพรรณ พุ่มพวง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วันบุญมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงสุจิตรา บุญน้อย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กชายฉัตรณรงค์ ศรีตวัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงบุษยา คุณพาที
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กชายทีฆทัศน์ เครือวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายวีระพงษ์ จันทาทอง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เกล้าเจริญ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กชายพงศธร ดำเนินงาม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กชายธนกฤต ขันทอง
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กชายบุรินทร์ เพ็งพล
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กชายอัศวิน สุขสำราญ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กชายอำนาจ คันทะประเทศ
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กหญิงอริศรา วันทา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงศดานันท์ สุวรรณรมย์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงบุณญพร วิไล
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงอลิสรา ไชยพันโท
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงนิศากร มันคง

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงนวพันธ์ สุขสำราญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงสุมิตรา แก้วชาติ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กชายทวี พุฒพรม
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กชายชนินทร์ ศรีเมือง
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๔

นางสาวณัฏฐา พันธ์พงค์แข็ง ๗/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กชายธนภัทร เห็มแดง
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๖

เด็กชายศักดิดา

์

สังคชาติ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๗

เด็กชายวัฒนา บัวถา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๘

เด็กชายนันทวุฒิ ก๋าอ่อน
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๑๙

เด็กหญิงอรปรียา สาธรรม
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๐

เด็กชายสิทธิชัย ทัดศรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๑

เด็กหญิงณัฐธิชา ตุ๋ยเทพ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๒

เด็กชายยุทธพิชัย ฉิมมาลี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๓

เด็กชายฐปกร มะลิหอม
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๔

เด็กหญิงภิญญดา พิมสุตะ
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๕

เด็กชายธนทรัพย์ เนียมจีน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๖

เด็กชายณชพล ดาวหน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายณัฐพงษ์ศักดิ

์

สุวรรณภาพ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงสุภัชรภรณ์ สมตัว
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๒๙
เด็กหญิงมนทิราวรรณ

สีหาจักร
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กชายณัฐพงษ์ มุงคุณคำซาว
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พิมพ์นนท์
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กชายรวิพล บุตรเกตุ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กชาย .พัชรพล ช่างปลูก
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กชายก้องภพ แสงสอน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ทองกะเปาะ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงรชดา ธิวงศ์ษา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงศิริพร ลาดโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงณิชาพร บุญยิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงอินทุอร บุปผาถา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงสุปรียา พละกุล
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ไชยพันโ
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงชนกนันท์ ไชยพันโท
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กชายณัฐพล อัดทวีคุณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กชายสุรเดช ปรืมใจ

้

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กชายจตุภัทร สระคำจันทร์
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

อ่างสิน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กชายพงศกร แสนมาตย์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กชายภัทรกร มะละกา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายอลงกรณ์ ชิณกธรรม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สหรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กหญิงทิพปภา หอมจันทร์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงธีรวรรณ สมตัว
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กหญิงเพชรลดา บุตรนิล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงเยาวพา เวียงแก
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงวรรัตน์ จันทร์สด
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กหญิงวิชญาดา นันทะสาร
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กชายรพีภัทร พิมพ์การ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายนัทธวัฒน์ ศรีเมืองไพร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศิริลาภ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๐
เด็กหญิงพรรณารายณ์

ไชยมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กชายชัชวาล ปราบภัย
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงภัทรสรณ์ ทัดสี
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

ไชยะโอชะ
๑๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กชายพงศกร แจ้งเปล่า
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงนัจทิดา อินทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายอานันท์ ศรีลองนา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายปฐมพงษ์ สิงห์มุ้ย
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายธนพัฒน์ มังคัง

่ ่

๒๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กชายอนุพงษ์ พุทธโสม
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กชายชาญชัย สิงห์มุ้ย
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กชายพี ทิพยวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กชายธนายุทธ นำคำ
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พิพ์สอน
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กชายอภิชาติ ศรีวงศ์ษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงสุธิดา แมนชัยภูมิ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงอรนิกา แสงโท
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงสุนิตา บุติพันคา
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงนัสรินทร์ คงสิทธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงอรนลิน บุญคง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๐
เด็กชายวุฒิชัยพานิชย์

วิชิตพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กชายสิทธิราช ทิพยวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กชายนวพล สิงห์โต
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กชายเอกราช เหมือนหงษ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงเพชรดา สาลีเครือ
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงวนิดา แจ้งพรมมา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงวันวิสา สีแหล้
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กหญิงศารยา แพงจักร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงศรีสุดา เทพอาษา
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กชายวชิรพล จูมลี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กชายภูมิบดินทร์ เกษทองมา
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงพรรธิชา พิกุลทอง
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา สายใจ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กชายอิทธิพล สะบาย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กหญิงนฤมล นาคทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กชายจิรเดช ไชยพันโท
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กชายจิรศักดิ

์

หลักคำ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กชายพงศกร แสงพิทักษ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงศุภรัตน์ บัวถา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายชานน โวหารลึก
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สองศรี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายเทวา โวหารลึก
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายธนพล บุญน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กชายภูมติศาสตร์ ชะฎาแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กชายพจน์ตะพร ขันทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายวายุ ผงจันทร์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กชายสกลวัฒน์ สิงห์มุ้ย
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กชายอรรถพล ธรรมนูน
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายอาณัติ อ้วนโคตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กชายจีรพัฒน์ ผงจันทร์
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กชายอัยการ สิมกันยา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์สุตะ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กหญิงกุลยา เผือกผกา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงเกวลิน เผือกผกา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงเกวลิน แก้วพิลา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงทิพเกสร ขนรกุล
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงนัทธิดา ไวว่อง
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงพัชรพร โสดา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กหญิงวรรณภา บุษดี
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงวิชญาดา อ้วนโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงโสพินธิ

์

ภูโส
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กหญิงอินทิรา ขันตะคุด
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิมกันยา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงสุจิตรา ไชยพันโท
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงชาลิณี ขันจันทา
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงอารยา กันหาไชย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายสุริยันต์ สิงห์น้อย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงทิพย์มณฑา มีเงิน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กชายแก้วอุดร นามศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กชายพัชรพล ชิณกธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงกุลวดี สองสี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ ชาวสองคอน
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายเอกพล ลับไผ่
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กชายอดุลย์วิทย์ สมตัว
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุโพธิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กหญิงปวีณา บุญยาน
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กชายเจษฎากร ทานันติ
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงจารุวรรณ ห่อศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงขวัญนรี พัวแดง

่

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณะ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กชายธีระพล ดังผล
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กชายอนุเทพ สำราญใจ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงแพวา ศิลาเลิศ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงอรทัย บุญประสิทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๔

เด็กชายวรรณชัย ณ อุบล
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงชมพูนุช เกษมทรง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงนภิษา โพธิมัน

์ ่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงพิชชาภา โพธิมัน

์ ่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงชญาดา ยุทธิยา

๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม
 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กชายณัฐกมล เพิมศรี

่

๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม
 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายวีระชัย หิมะคุณ
๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงอภิญญา อินน้อย
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายรัฐกิจ เมืองซ้าย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กชายนิรันดร์ สังขวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ คำผุย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายธนวัต สิงห์อาจ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายธีรเดช นิลทระ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กชายพงศกรณ์ ขันอาสา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำผุย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงนริศรา ขจัดโรคา
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงปริศา ข้อยุ่น
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงปยะนุช ทองแสน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ จันทะแจ่ม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กหญิงวนิดา ฉิมพลี
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงวนิดา แสงแดง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงสุพรรษา สมภัย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายอานนท์ ดีพัน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงมนต์นภา คงทน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงภัทรวดี สุภวรรณ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีแหล้
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กชายสุวรรณ เพ็งมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

สมศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงพชรพร ภาคศิริ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงมริสา หงษ์คอย
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กชายณัฐพล สิงห์สนัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กชายอนันต์ สารีลม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กชายกฤษดา กองพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กชายมหิธร ขันสิงห์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายยุทธนา คงภักดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงชุติมา จันทะเวช
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงนิสสัน สีปด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงพิยดา คำภูมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา อุตระวรรณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กหญิงสุภาพร คำภูมี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๔

เด็กชายทวีชัย สุพรรณนนท์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงสุภัทรธิดา วงค์ผา
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงนิสิตา นาแพง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๗

เด็กหญิงเมทิตา มิงขวัญ

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๘

เด็กหญิงเมทนี พิมพเสน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กชายธีนรินธ์ งามลำ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กชายปรมี แก้วเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๑

เด็กชายสวกฤต ยอยโพธิสัย

์

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงสุมนต์ทรา เจริญผล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๓

เด็กชายธนพล เชือมรัมย์

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๔

เด็กชายจุลจักร งอกสุข
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กชายชัยธนา ทิพรส
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๖

เด็กชายสำรอง กลางเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๗

เด็กหญิงรัศมีดาว เคนท้าว
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๘

เด็กชายพัฒนาธร สุวรรณรมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงภัณภิรา
ประชาชัยพิพัฒน์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กชายนนธกรณ์ ปกพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๑

เด็กชายอนุทัย ไร่สงวน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กชายจิตรกร ภาระเวช

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หลวงแสนเชือก
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กชายรุ่งรวี สีดำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ กันหา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กชายคุณาสิน อุตราวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กชายรพีภัทร อนุสนธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กหญิงนำฝน จันทสิงห์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กชายภูธเนศ สมบูรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กชายอภิเชษฐ์ คงทน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กชายจักรภพ อนันต์
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กชายชัยชนะ ปานวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงสวรรยา ทองจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไชโยธา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายชาญณรงค์ แน่นตัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญถม
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงศิริกรณ์ พิมพ์นนท์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กชายนุกร เจริญพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กชายทินภัฎ ทนแล
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กชายอภินนท์ พุฒเห้า

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กชายพงศธร แน่นอุดร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๒
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ คำงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๓

นางสาวจันจิรา สาธุพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงจิตรวรรณ ท้าวพา
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงกนกพร แก้วเนตร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมสำลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายสันติราช ยืนยัง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงชลธิชา พรหมชาติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงวิภาพร อินทร์น้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กหญิงรัดดาภรณ์ ไชยบุญญา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงนิตยา รวมพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กหญิงณัฐฌา มีเลิศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สาสีดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กหญิงสวัสรา คุณพาที
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายสันติภาพ คำแพง
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กหญิงจันจิรา วันทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงปยธิดา พวงศรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงรัชญา สุขสถาน
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายพงษ์พันธ์ จันปุม
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กชายภัทรกรณ์ ชนาราษฎร์
๒๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กชายคริสต์มาส ธรรมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กชายจักรภัทร ไผ่แก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กชายวโนทัย เสาร์มัน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กชายอภินันท์ คงทน
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงกาญจนา ละคร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ดำงาม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กหญิงนิตยา คงทน
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๘ เด็กหญิงปริญญาลักษณ์
โครตปญญา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๔๙

เด็กหญิงปริศณา จูมรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กหญิงปณฑิตา สว่างเนตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กหญิงพรรณพนิช ธรรมเทียง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กหญิงแพรวดาว นาหว้า

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๓
เด็กหญิงมณฑกาญจน์

ศรีวงษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กหญิงวรรณเพ็ญ โคตพรมศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ แรกเรียง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงวริศรา คุณพาที
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ถนอมบุญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กชายวัชรพล คำสา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จิตรมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กชายจิรทิปต์ คำแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๑
เด็กชายชาญธนานันท์

ขันเลข
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กชายณัฐพล ไชยลาโพธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กชายทศพล ประเสริฐชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ไชยพันโท
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายนราธิป เจริญชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายปริชาติ กาญจนารักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายวุฒิกร สันสี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กชายสถาพร คนลำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงวิภาวณี ผงจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงอิงฟา คำหงษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงกมลพร ภูมิคอนสาร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ โม๊ะศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กชายนันทวุฒิ ขันสิงห์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กชายภูติวัฒน์ ท้องฟาชวาล
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๑ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงทิพย์ธิดา พรมสำลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงทิพานัน สาเลิศ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แก้วบุญเรือง
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงเกศสุดา คงทน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายศุภษร รืนเริง

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงนัฐณิชา เรืองเนตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงธัญพิชชา เยรัมย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๒

เด็กหญิงสุนิสา จูมรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๓

เด็กหญิงอารียา ล้วนวิเศษ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๔

เด็กหญิงรัชติญา สุนนท์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๕

เด็กชายจีรเดช คุณศิริ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๖

เด็กชายทรงศักดิ

์

คงทน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๗

เด็กหญิงธนัชญา คีรีอำรุง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๘

เด็กชายกิตตินันท์ โสดา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๘๙

เด็กชายพงษ์นรินทร์ จันทะชาลี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๐

เด็กชายวงศกรณ์ กัลยางาม
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๑

เด็กหญิงจิลลาภัทร สารเหล่าโพธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๒

เด็กหญิงปอ จันทะชารี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๓

เด็กหญิงพิจิตตรา เชืออ่อน

้

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๔

เด็กหญิงวรรณนิสาร์ พละสุทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๕

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ พรมแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงวัชรภรณ์ เพ็ญพักตร์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงนฤพร หมันทน

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สืบหาไชย
๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๑๙๙

เด็กชายนัฐพร มีศิริ

๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๐

เด็กชายศักดิดา

์

สังขวรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๑

เด็กชายลีโอ ตาลสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๒

เด็กหญิงวาสนา คลังอาจ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์มุ้ย
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงธาราทิพย์ ไกลฝง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงศิศิธร แพงแสน
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงคมคาย รูปคม
๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กชายธนายุต สุวรรณ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายวศิน โสดา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กชายวินัย สังขวัน
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๒ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๐

เด็กชายสุทธิพร งอกสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงสุดาพร ภูงอก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๒

เด็กชายจิรายุ จันทะชารี
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงนันทิกา สายใจ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๔

เด็กหญิงเพ็ญศรี การัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กหญิงสุริยฉาย จันทะบัติ
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงสุวรรณา ทรงศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายสุนันชัย ศรีฬาพรม
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายเจษฏา สายใจ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กหญิงสุธิตา อุ่นหล้า
๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ จิวแก้ว

๋

๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงศิรินภา เพิมศรี

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงวิยะรี พินธุรัก
๐๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงนำฝน จันสด
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงศิรินภา เรืองเนตร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ ทัดศรี
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงศุภิสรา สว่างตา
๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายธีรภาพ ติตา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงวรากร คนเทียง

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กหญิงนรกมล ศิริพรอนันต์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กชายนิรวิทธ์ อุทุม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายพนมกร ธงชัยเวชสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กหญิงช่อลัดดา ไชยพันโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายธันวา บุดดีวรรณ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงอนุชธิดา ก้อนทรัพย์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กหญิงสุชาดา พัวแดง

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กชายเดชตะวัน ทาก้อน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สายคำวงค์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา พาระเวช
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงทิพสุดา หมืนภูวงค์

่

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายกันตินันท์ ปานศรี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กชายธนากร ปราบภัย
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงอัญมณี โสมศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงปนัดดา พาระเวช
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายสุนทร สุเมืองพล
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๓ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กชายสุรชัย เสาร์คำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๖

นางสาวทิพวรรณ ทามาดาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๗

นางสาวสุคนธ์ฑา สีลารักษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงกุ้งนาง วงค์ชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงสุภนิดา แสงแดง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กชายศรราม แสงแดง
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ แสงแดง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กชายวโรดม บุตรสะวะ
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กชายเสก วงษ์ใหญ่
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กชายทวี บุญลาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กชายภัทรดนัย สิงห์โส
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กชายฐิติวัตร ดอกไม้ทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กหญิงเอืองฟา

้

ภาระเวช
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กหญิงพรสุดา ภาระเวช
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงปุณยาพร ภาระเวช
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทุมยา
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กหญิงกุลธิดา สายตรง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กหญิงศิริภาดา ยืนยง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงปยะดา ปญญาวัน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ภาระเวช
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กชายฉัตรเฉลิม พิมายรัมย์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์พุฒ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุญศรี
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กชายพีระภัทร ขวัญเนตร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงวัชชราภรณ์ คำพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ก้อนรัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ วงค์พุฒ
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงอนัทยา ภูริรักษ์พิติกร
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงภัชราภรณ์ สารีลม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์การดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวผาย
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กชายธนกฤต ดาศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงสุดาภัทร โปะพนม
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กหญิงวทัญุตา สายทอง
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงวรัญญา สายทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

กุลโชติ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กชายวรวุฒิ แสนจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กชายภัทรพงศ์ พันโบ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายภูริภัทร ไชยศรีษะ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายพัสกร จอมแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายวรพล สุธรรมมา
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กชายพงษ์พัฒน์ รัตนพลที
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กชายณัฐกรณ์ จันทาทอง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กชายกฤษฐิวัฒน์ พิมพ์พรมมา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ โทนผุย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กชายจิรพัฒน์ พลพราห์ม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กหญิงปยะดา จำใบ
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงวิภาดา โพธา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงฐิติมา พันโบ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงแพรพลอย จันสด
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กชายณฐกร นุกูลกิจ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กชายรัฐพล สีหา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงอรปรียา ไชยพันโท
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กชายทินกร สะโน
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กหญิงอัจจนา ทองแสน
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายพัชร โทนผุย
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กชายวุฒิชัย มีเลิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงผกามาศ หงษ์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงพรสุดา บุญเถิง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงลลิตา พิมพ์พรมมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายวรวุฒิ พิมพรมมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กชายวัชระ ศรีสุข
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายวุฒิชัย มงคลเลิศ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายธาวิน จันทร์สด
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กชายธนากร จากสีพรม
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีสะอาด
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กหญิงวราพร ชิณกะธรรม
๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กหญิงศิรินทร์ญา โทนผุย
๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กหญิงยุวดี ศรีสมบุตร
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายวัชรพล ฑีฆะ
๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แก้วชิน
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กหญิงมนัญยา มีเลิศ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กหญิงศิริภาวดี แสงโชติ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กหญิงภัทจารินทร์ พิลาวัลย์
๒๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กหญิงภัทรวดี สุทธิกร
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา วาสรส
๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงสุธาสินี คุณภาที
๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทรายคำ
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กชายวุฒิชัย ชืนจิตต์

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๔

เด็กชายธนชาติ เงาโงน
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กชายนพรัตน์ คำสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายวีรภัทร์ เกิดชืน

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงพัชราภร พันโบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงปนัดดา อดกลัน

้

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ งามสิม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงอินทิรา นะรินทร์รัมย์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กชายพีระภัทร จำเริญ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กชายสุริยา ศรีเปา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายธนศักดิ

์

ศรีเปา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายณัฐวัตร คุณพาที
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายวีระยุทธ แสงแดง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายพงศพัฒน์ กุลวงศ์
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายพีระภัทร มุธรรม ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายสุระศักดิ

์

สิทธิผล ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กชายภูวเดช เกษมวรรณ
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ พุฒา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กชายจินณกรณ์ ตัวงาม ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กชายเกริกชัย อารมสวะ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจเอือ

้

๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กหญิงสุภาพร สายพฤกษ์
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงสุทธิตา แก้วการ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๗

นางสาวปรีดาภรณ์ นามแสน
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงกมลชนก โฉมสวย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กชายจตุพร ไชยราช
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กชายแทนคุณ พลหาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงดวงฤทัย ศิริวาลย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มูลสุวรรณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงไอรดา วิริยะพันธ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กชายจิรภัทร์ สีชืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กชายมีโชค บัวลอย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กชายเอกรัตน์ โฉมสวย
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กชายนนทกานต์ ไชยศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงขวัญฤดี สมทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงพรธิดา นรจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงสุนิตา โพธิแก้ว

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กหญิงพรธันวา ไหลสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง นาเลิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กชายธัชพล วงศ์ศิริ ๑๐/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กหญิงเมษา ประหยัด ๗/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กชายธนกฤต สุวรรณประทีป
๓๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายธีระชาติ ลัทธิรมย์
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงกมลชนก แก้วการ
๑๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงมินรญา ไหว้ครู
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงวรรณวิสา มีมา
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กหญิงอริญา นิยมชาติ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงณัฎฐา มีทรัพย์ ๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงพิชนก สุนทร
๑๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงภัทรภรณ์ อนุสนธิ

์

๘/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

ประวิง
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กชายศุภโชค โชครุ่งเรืองชัย

่

๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กชายปยพงศ์ กาฬเนตร
๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๖

เด็กชายณัฐภัทร ชืนโต

่

๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ปะศรีหาคลัง
๒๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๘

นายประมุก เขตสินชัย
๐๗/๐๗/๒๕๒๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๗๙

นายสุทธิพงษ์ เพชรชู
๑๑/๐๒/๒๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๐

นายธีระวัฒน์ อาสาสุข
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๑

นางสาวจริยาพรรณ ธำรงค์สมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๒

นายณัฐวัตร ธำรงค์สมบัติ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๓

นายชัยวัฒน์ คุณพิพัฒน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๔

นายอนุวัฒน์ โพธิศิริ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๕

นายสนธยา ธรรมสัตย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๖

นายกฤษฎา บุตรน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๗

นายมีชัย เจริญสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๘

นางสาวเกษสุดา มีหิริ
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๘๙

นางสาวอมรดา สูงเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กชายหนึงธวัฒ

่

วงศ์ใหญ่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กชายปฏิภาณ พลสมัคร
๒๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กชายจิรพัฒน์ วรรณพันธ์
๒๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กหญิงเพืองฟา

้

ธรรมนาม ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงจรัญญา ขันธ์แก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงฉันทพิชญา หงษ์เพชร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงนภัสธวรรณ แก้วกล้า
๓๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงชนกานต์ ร่วมสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงภัคธิมา นามศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กชายสดาศิวะ นาตาแสง
๒๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ชูมาตย์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กชายผาสุก ศิรพรหม ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กชายวรายุทธ มีบุญ
๒๐/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กชายประกาศิต สาบพฤกษ์
๑๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กชายกวีวัธน์ คงกุทอง ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กชายปฎิภาณ โสตแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๖

เด็กชายอดิศร พรมอุตร ๖/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๗

เด็กชายฉัตรชัย ศิริคุณธนโชค
๒๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายจิรพัส บุญสอน ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายอดิศร ฉัตรทอง
๒๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๐

เด็กชายปฏิภัทธ์ โสตแก้ว
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก่นท้าว
๑๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงศิวพร สวัสดิกระกูล

์

๒๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงนำฝน ไชยมี ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ ถิระโคตร
๒๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๕

เด็กหญิงภัทรธิดา โคตรภัทร ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๖

เด็กหญิงชมพูนุท ต้นโพธิ

์

๑๕/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โอภาส
๒๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทิพพันธ์ ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงศิรประภา พุฒพงศ์ ๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๐

เด็กหญิงรัชฏาพร บู่แก้ว ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงพัณณดา รัตนวรรณ ๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๒

เด็กหญิงวิภาดา สังฆบุตร
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๓

เด็กหญิงอัจฉริยา หารมาก ๒/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๔

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มีแววแสง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๕

เด็กชายนพกร อุณหพันธ์ ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๖

เด็กชายธราเทพ ลอยฟา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงอรชุลี ลุกลาม
๑๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๘

เด็กหญิงศรีรักษ์ กาฬเนตร
๑๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงเบญญาภา ขุมทอง ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงจุฑาลักษ์ แก้วทองนาค
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงฐิติพร สุขเลิศ
๒๗/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงกานต์กนก คุ้มจิตร ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๓
เด็กชายกฤษดาณุวัตร

สกุลจาป
๑๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๔

เด็กชายอุกฤษณ์ เหง้าเกษ ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญเชิญ ๑/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงขวัญชนก ก้านนาค
๒๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงนัฐพร โควสุรัตน์ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงพิชญาภา ธิบูรณ์บุญ
๒๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงปวีณา พานิชกุล
๑๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงยุภาวดี คชรักษ์ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงเอมีเลีย นิต แม็ทคอฟ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงกมลชนก คำพิพาก
๒๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงวนิศรา โนราช
๒๖/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงอลิตา ทองใบ ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงธัญรัตน์ แสนนาม
๓๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๖

นางสาวสุนิตา เฉวียงวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๒๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๗

นางสาวไพลิน สิทธิธรรม
๐๑/๐๔/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๘

นางสาวปฐมาภรณ์ สนธินัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๔๙

นางสาวปทุมจิต ทองเย็น
๑๑/๑/๒๕๓๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๐

นางสาวสมศิริ เชือเพชร

้

๒๒/๑๒/๒๕๑๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๑

นายภานุพงศ์ สุขภาค
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๒

นางจิราภรณ์ รัตนะโสภา
๒๔/๐๗/๒๕๑๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๓

นายสง่า ทองจันทร์
๒๓/๐๓/๒๕๑๖

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๔

นายนิพนธ์ วิชาเกรียน
๐๙/๐๒/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๙ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๕

นายอิสระ จดจำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๖

นายกฤษณะ ประทาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๗

นายวีระพงษ์ สีพลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๘

นางสาวนรินทร หอมหวล
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๕๙

นายสหรัฐ ชลกาญจน์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๐

นางสาวศิริวรรณ ยุพรักษ์
๒๙/๑๒/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๑

นางวันนา พัฒรากุล
๐๓/๐๕/๒๕๐๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๒

นางประภาภรณ์ คงมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๒๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๓

นางสาวภัครภาภรณ์ จันทร์ศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๔

นางราตรี มาลา
๑๖/๐๖/๒๕๒๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๕

นางลาพร ทองคุณ
๑๘/๐๖/๒๕๑๘

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๖

นางสาวเมธิญา หิงษี

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๗

นายวงศ์วรัณ ชมบาล
๐๓/๐๓/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๘

นายพชร ทองเพ็ญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๖๙

นางสาวอรวี ภูสิธานันทน์
๑๖/๑๒/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๐

นายทศพร โสวรรณี
๐๕/๐๒/๒๕๓๗

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๑

นายพิเชษฐ ภาระเวช

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๒

นายศุภัทรนันท์ จำปาหอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๓

นายภาคภูมิ
เต็งรัตนประเสริฐ ๑๐/๐๙/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๔

นายพชร สุขเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๕

นายเกรียงศักดิ

์

พวงปญญา
๑๖/๑๐/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๖

นางสาวยุวดี ประจวบสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๗

นายธีรภัทร์ วิลัยรัตน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๘

นายจิรพล วิริยภาพ
๒๒/๐๓/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๗๙

นายติณณภพ ฤกษ์งาม
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๐

นางสาวพิมพ์ใจ ศิริวาลย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๑

นายสุรศักดิ

์

มันไว

่

๑๗/๙/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๒

นายเกษฎาพันธ์ มณีวรรณ
๒๐/๕/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๓

นางสมบูรณ์ โสตแก้ว
๒๙/๕/๒๕๑๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๔

นายชัยธวัช ใจเอือ

้

๓๐/๑/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๕

นางสาวบุศรา สาระพันธ์ ๑๐/๕/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๖

นายศุภกิจ ทำนุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๗

นางสาววิจิตรา เกษแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กหญิงนนทิชา สายขุน
๒๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงศุภักษร สูงสุมาลย์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กหญิงกิตติมา ประสานทอง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงธัญพิมล กมลหัตถ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงวีร์สุดา สายโสภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กชายเทิดธาดา พิมพ์มหาศิริ ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กชายธีรพงศ์ ทองทวิง ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายประทานพร ชูแก้ว ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงกนกอร กองขันธ์
๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงญาสุมล มุ่งซ่อนกลาง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กหญิงธนากรณ์ สายโสภา
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๔๙๙

เด็กหญิงปยธิดา ประสานทอง
๑๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๐

เด็กหญิงพัณณิตา เซ่งเก
๒๐/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๑

เด็กหญิงปณชญา แก้วเพชร
๒๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๒

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ทศถวิล ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงสวรรณยา พงษ์เกษ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงเพชรลดา สวยงาม
๑๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มปอย หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กชายเพชรกล้า โคมทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ แสงเขียว
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กชายพันธวัธน์ เกษงาม
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงแพรวา วรรณา
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงชมพูนุช สดศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กชายรพีภัทร ขันทอง

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผือ หนองผือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กชายณัฐพล หินแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ บุญค่อม
๒๙/๙/๒๕๕๐

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงนันทิกาน โยธา ๙/๒/๒๕๕๒ วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก่นมัน

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๒

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงนภสร ชุดชอง
๒๒/๓/๒๕๕๓

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๖

เด็กชายณัฐภูมินทร์ บุญต่อ
๙/๑๒/๒๕๕๒

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๗

เด็กหญิงอภิญญา ถาวร
๔/๑๑/๒๕๕๐

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๘

เด็กหญิงพีระญา สีสวรรค์ ๔/๑/๒๕๕๒ วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๑๙

เด็กหญิงอัยลัดดา โทนทัย
๑๕/๙/๒๕๕๒

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๐

เด็กชายจิรายุ นิยมกิจ
๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๑

เด็กหญิงสุวารี คำบุญเกิด

๑๕/๑๒/๒๕๕๑

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๒

เด็กหญิงมลฤดี ผิวทอง ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๓

เด็กชายนิติพงษ์ วงษา ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงณัฎฐินี สนิท
๒๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

สังฆะสี
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๖

เด็กหญิงชลธิดา โพธิสิงห์

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๗

เด็กชายภานุพงษ์ บุญกระจาย
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๘

เด็กชายชลชาติ บรเพชร
๒๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๒๙

เด็กชายศิวพงษ์ ชินรัมย์
๑๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บรเพชร
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญจุล
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงปาณิศา ผิวเงิน
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลุนพันธ์ ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๔

เด็กชายธีรวร ศรีมงคล
๒๔/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๕

เด็กชายพีรพัฒน์ นามศรี
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รากวงษ์
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงนิลญา ปลุกใจ
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๘

เด็กชายศุภชัย หมันหา

่

๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๓๙

เด็กหญิงอรณิชา อินทร์ขาว
๑๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๐

เด็กชายสมบัติ ปริดฉิม
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๑

เด็กชายนวพล บุตรพรม ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๒

เด็กหญิงนฎกร คุณมี ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๓

เด็กชายสร้างสรรค์ เกษเงิน ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสงไผ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๔

เด็กชายอัครชัย ศิริวาลย์
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงไผ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา ดวงแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงไผ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงศุภาพร ทองฉาย
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงไผ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๗

เด็กชายธนพร ศรีทอง ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๘

เด็กชายธัญเทพ คงฤทธิ

์

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๔๙

เด็กชายวงศกร ทาอ่อน ๒๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๐

เด็กชายกฤติน พิกุลทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๑

เด็กชายวัชระ บัวปา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๒

เด็กชายสิทธิชัย ภาระบุตร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๓

เด็กชายตะวัน พรมสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนประชาสามัคคี เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๔

เด็กชายธนากรณ์ สีเทา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงพัชรี แสงชาติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๖

เด็กหญิงพรนัชชา ไชยราช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ พิมพา
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๘

เด็กชายธเนศ เขียวสี
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๕๙

เด็กชายทีฆทัศน์ คู่กระโทก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๐

เด็กชายวีรยุทธ คุณมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญชู
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๒

เด็กหญิงปยะภรณ์ สีอ่อน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๓

เด็กหญิงญาณิศา โหลยา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ ออมชัยภูมิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ หอมหวน
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๖

เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์ หิมะคุณ
๑๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๗

เด็กชายกฤษกร บริบูรณ์
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๘
เด็กหญิงรินรดาวรรณ

เฃือเพชร

้

๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๖๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ ไทยใหม่
๒๙/ตุ.ค/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๐

เด็กหญิงปกฉัตร คาคำดวน
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๑

เด็กหญิงธัญชนก หลักทอง ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา อินทร์ขาว
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงมุนิสสะรา เทียนศรี
๓๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๔
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

กิตติสิริสิทธิ

์

๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองย่อม
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เกษงาม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๗

เด็กหญิงศุภสุตา เกตราช
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๘

เด็กชายไกรสร ตังใจสูข

้

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สายสุด ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงชาลิสา ภักดียุทธ ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงณัฐธิรา เหล็กงาม
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงสายชน สายงาม ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๓

นางสาวอรยา พาแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๔

เด็กชายดุษฎี สาลีผล
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา กองแก้ว
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๖

เด็กหญิงพรพรรณ เพิมพิมพ์

่

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงศศลักษณ์ สุดตา
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนหวาน ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๘๙

เด็กชายกฤตนัย ไชยบุตร ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๐

เด็กหญิงสิรภัทร กีรติโสภาพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลาภทวี ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๒

นางวิลัย สุดใจ

๑๕/๑๒/๒๕๓๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๓

นายกฤษดา ศิริพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงอรวรา ครุณจันทร์

๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ราชสี
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๖

เด็กชายอาทิตย์ สานนท์
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๗

เด็กชายธีรภัทร ทิพมาตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๘

เด็กชายภานุศร มะเลิศ

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๕๙๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

คุณศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๐

เด็กชายวิสัยทัศน์ เทพโภชน์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๑

เด็กชายศาสตรา เทียงตรง

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๒

เด็กชายสุกิจจ์ แก่นธรรม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๓

เด็กชายอดิศร นันตะวัน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๔

เด็กชายบงกตชะกร สมเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๕

เด็กชายธนวัฒน์ วิลัยรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๖

เด็กชายพงศกร นุชสาย
๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๗

เด็กชายธนกร พิญโสภณ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๘

เด็กชายธีทัต ภูนะยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๐๙

เด็กชายวันชนะ สำราญเสือ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๐

เด็กหญิงม่านฟา วงศ์สนิท
๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๑

เด็กหญิงวนิษฐา ยาเคน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๒

เด็กหญิงคติยา พัติบรูณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา เดชสา
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงกัญนภา ลัทธิวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๕

เด็กหญิงณัฐวิภา ศาลารักษ์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๖

เด็กหญิงนาถสุดา มณีนารถ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๗

เด็กหญิงณัฏฐวรีย์ อินทะโช

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงณรัญญา วิริยะภาพ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๑๙

เด็กหญิงยุภาวรรณ คุณกาล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๐

เด็กหญิงวิลัยพร บุญหนุน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๑

เด็กชายคุณากร ศุภเสถียร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ มุสิกา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๓

เด็กชายธีรภัทร ผาดี
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๔

เด็กชายอรรถพล ศรีโชค
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๕

เด็กชายแทนพงศ์ แนบชิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๖

เด็กชายพรรณทอง แนบชิด
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๗

เด็กชายคุณากร แนบชิด
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๘

เด็กชายเดชา กาฬเกษ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงอังคนาง นนทะภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๔ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงเกศวลี มะเลิศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๑

เด็กหญิงวรรทนพร เรืองชัย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๒

เด็กหญิงวรนุช ขุนทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงดวงกมล โสภณพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงวรรณลดา สุวรรณพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๕

นางสาวพิกุล คำมัน

่

๐๗/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงพรทิพย์ กุมภาพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๗

เด็กชายสิงหา ฤทธิทิศ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๘

เด็กชายชนะชล นาสารีย์
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงผกามาศ ศรีมงคล
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงไอลดา นาขมิน

้

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๑

เด็กหญิงพรธิตา ดวงแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงเจนจิรา ชูกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๓

เด็กหญิงณัฐญา ขันธ์แก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงนภสร วุฒิเสลา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๕

เด็กหญิงนัมพร แพงดา
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงศิริภา พิพรัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๗

เด็กชายธนภัทร ทองย่อย
๐๕/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๘

เด็กชายเศษฐนัย แก่นกุล
๐๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๔๙

เด็กชายโกมล ก่อแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๐

เด็กชายอภิชัย ละออเอียม

่

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงศิรินภา สุรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงเกวลิน กายสิทธิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๓

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ กาแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๔

เด็กชายอภิชิต อนุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ หมีคำ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๖

เด็กชายแผนก ขุนมนเทียน
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ กองอุ่น
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๘

นายภานุพงษ์ สุดเพียร
๐๒/๐๖/๒๕๓๘

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๕๙

นายธวัช ทองย่อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๐

นางสาวสุนันทา รัตนโสภา
๑๑/๐๕/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๑

นางสาวสุนิตา แน่นสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๒

นายสหรัฐ เหล่าทองสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๓

นายอานนท์ แก้วสำอางค์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๔

นายวีระภัคร วุฒิพรหม
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๕

นางสาวอรยา พิมพ์แน่น
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๖

นายชลทิตย์ การินทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๗

เด็กชายชิตพล เชือชัย

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๘

เด็กชายเทิดศักดิ

์

สีงาม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๖๙

เด็กชายณัฐชนน วงษ์หาญ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๐

เด็กชายพันธมิตร พันเพ็ช
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๑

เด็กชายภูมรินทร์ เจริญเซาว์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๒

เด็กชายสถาพร วงค์หาญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๓

เด็กชายอภิรักษ์ ปลืมจิต

้

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๔

เด็กหญิงเฟองลัดดา วิลากุล
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๕

เด็กชายภูริ โพธิชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๖

เด็กชายนนทกานต์ พุดพันธื
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๗

เด็กชายอภิชาต ศิริวาลย์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๘

เด็กชายเตวิช จันทะประสาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๗๙

เด็กชายธันวา มีนาคะ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงสายธาร ใจภักดี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๑

เด็กหญิงภิญญดา งามสาย
๒๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๒

เด็กหญิงวนิดา ราศี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๓

เด็กหญิงนภาเกตน์ อ่อนอุบล
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๔

เด็กหญิงทิพปภา เยือใย

่

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงสุข
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๖

เด็กชายธนัญชัย สารรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๗

เด็กหญิงกรผกา ด้วงทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๘

เด็กหญิงมุกมณี ฉันวิจิตร
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๘๙

เด็กชายกิตติพน ฉาไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๐

เด็กชายนัฐพล พงค์พิทพ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๑

เด็กชายพงศกร พงษ์พิบูลย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๒

เด็กชายวุฒินันท์ พงค์พิมพ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๓

เด็กชายปกิณวิทย์ ดลดิลก

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๔

เด็กหญิงนัฐติยา เนตรสาร ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) บ้านแคน  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๕

เด็กชายเนตินันท์ สายแวว
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๖

เด็กชายอมรเทพ พิมพ์มี
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๗

เด็กชายพิพัฒน์ ปกปน
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๘

เด็กชายพงศภรณื ทานให้
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๖๙๙

เด็กหญิงบัณทิตา กอยออน
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงภัทรียา สุหงษา
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ศรไชย
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ โสโพกรม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๓

เด็กหญิงประภัสสร ใสหนองเปด
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๔

นางอกนิษฐ์ สุบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๕

นางเพ็ญศรี ลวดทอง
๐๗/๐๖/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๖

นางจิราภรณ์ ศิริพัฒน์
๓๑/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๗

นายครรชิต สังขรชัฎ
๐๙/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๘

นางเบ็ญญทิพย์ พิมพ์สะ
๑๐/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๐๙

นายนพภา พิมพ์สะ
๑๓/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๐

นางสาวมนัญชญา ทองงอก
๑๓/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๑

นางสาวเบ็ญจพร สายแวว
๑๐/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๒

นายนัฐพงษ์ ศุภลักษณ์
๒๙/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๓

นางสาวนุ้ชรัตน์ ศุภลักษณ์
๑๙/๐๖/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๔

นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๕

เด็กชายชัยวุฒิ สายแวว
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

สุหงษา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๗

เด็กชายบุญรอด ช่วงโชติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๘

นางสาวศิริลักษณ์ จันนุบิน
๐๙/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๑๙

เด็กชายพิชัย นะที
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๐

เด็กชายธีรภัทร สายแวว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๑

เด็กชายเอกพันธ์ ตุ้มวิจิตร
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายแวว
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๓

นางสาวนิพาดา ธานี
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๔

นางสาวศศิธร สุหงษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๕

นายมนตรี หงษ์ขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๖

นายปมากร เปผักแว่น
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๗

นางสาวรัชดาพร จิตเสนาะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๘

นายสลา ศิริคุณ
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๒๙

นายปณิธิ บุญฤทธิเดช

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บ้านนาดี  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงธัญสินี บุญวัน
๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๑

เด็กชายกิตติพิชญ์ ดวงใจ
๒๙/๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๒

เด็กชายณัฐนัย ชมเชย ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ บ้านเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๓

เด็กชายโรจน์ศักดิ

์

พงษ์บุบผา ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ บ้านเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๔

เด็กหญิงวิจิตรา รางสถิตย์ ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ บ้านเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๕

เด็กชายปริทร อัมภาวัน
๒๖/๗/๒๕๕๒

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ บ้านเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๖

เด็กหญิงปทมา จิตรเสนาะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๗

เด็กหญิงณัฐดา บุเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงมาลินี จิตรเสนาะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงอาภาศิริ อยู่สุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๐
เด็กหญิงมนทกาญจน์

สีบัว
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงสุชานันท์ นพบุญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงอรพรรณ สำเภา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๓

เด็กหญิงอนงค์นาถ นาถาพัน์
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๔

เด็กหญิงประภัสสร บุเงิน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๕

เด็กชายอภินันท์ พรมหล่อ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๖

เด็กชายนิธิศ ศรีเมืองเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๗

เด็กชายธิชานนท์ คำทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๘

เด็กชายชุติพนธ์ พัวทอง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๔๙

เด็กชายจีระศักดิ หลอดแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๐

เด็กชายคุณากร ลุนลาน
๐๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยางเทิง บ้านยางเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๑

เด็กชายนำชัย ทีดี

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๒

เด็กชายวรวัฒติ

์

งานหมัน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๓

เด็กชายยศธน รักษาราช
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๔

เด็กชายอภิรักษ์ สุตตา
๐๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๕

เด็กชายศิวกร รักดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๖

เด็กชายเศรษฐพงศ์ ประทาน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๗

เด็กหญิงนิชนภา มณีวรรณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๘

เด็กหญิงอานพา จานรัมย์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงพิมรัตน์ พิเคราะห์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๐

เด็กหญิงนิศาชล มีธรรม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงอรัญญา ศิริวรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงแพนเค้ก ฮาดชมภู
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทิวาพัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงณัฐกุล ศรีเมืองไพร
๑๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๕

เด็กชายธีระภัทร์ สุขดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงสุนันทา ท้าวอานนท์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๗

เด็กชายดัสกร โสดี
๒๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๘

เด็กชายเมธัส มูระภา
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๖๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

พุทธพงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๐

เด็กชายฐิติศักดิ

์

วะราหะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๑

เด็กชายโอภาส จันปุม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๒

เด็กชายเจตนิพิฐ สายแวว

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงวรรณพร อำไพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงวาสนา มานุส
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๕

เด็กชายธนพล ปองโล่ห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๖

เด็กหญิงวรรณวิภา คำปุย
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๗

เด็กชายอภิเดช จันอ่อน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงศุภนิดา ชุมนุม
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงสุพรรษา ด้วงทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ชาวนา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๑

เด็กชายฉัตมงคล เยาวราช
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงศิริพร บรรเทิงกุล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๓

เด็กชายศุภนัฐ สิงห์แก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๔

เด็กชายชานนท์ ชอบจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๕

เด็กชายอิทธิพล พุทธพงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลสิงห์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๗

เด็กชายนัฐวัตร วงษ์อุดม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๘

เด็กชายตะวัน บัวปอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๘๙

เด็กชายศาสตราวุธ ทานให้
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๐

เด็กชายศุภวัฒน ชาวนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงวิพาพร ธงชัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๓

เด็กชายคุณากาณ์ จิตรสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๔

เด็กหญิงธีรนันท์ ชูไทย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๕

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญล้อม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๖

เด็กหญิงปาริตา บางใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๗

เด็กชายองอาจ ยืนยง
๒๙/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๘

เด็กชายวัชระ อำดัต ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๗๙๙

เด็กชายพัฒนากร ทานให้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

การะเกษ
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๑

เด็กชายประกาศิต วรบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๒

เด็กชายกฤษดา พูลเพิม

่

๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงวณิดา ดอกคำ ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๔

เด็กหญิงอติชาติ กุลทะโสม
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๕

เด็กหญิงวัญเพ็ญ กองทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๖

เด็กชายพันธกร กองกิริต
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงปภัสรา สิงห์ไควัน
๒๙/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ วรบุตร
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงศศลักษณ์ นิลบล
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงสิริจรรยา ไพชิต
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๑

เด็กชายดุสิต สุตาวงษ์
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๒

เด็กชายสาโรจ บุเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๓

เด็กชายชาติบดิทร์ ภวภูตานนท์ ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ บุเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงปาลิตา ผลเพียร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงปาลิดา ผลเพียร

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

อยู่สุข
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ธงชัย
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงนำทิพย์ นามกุดเรือ ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงรสิตา ศรีมันตะ
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๑

เด็กหญิงปาลิตา ขำคม
๑๐/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๒

เด็กชายธเนศวร ศรีสอน
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๓

เด็กชายณรงค์ บรรเทิงกุล
๒๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงนิภาพร ยุพาศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงธัญลดา บุเงิน ๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๖

เด็กชายปยวัฒน์ ปองโล่ห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงศิริวิลัย ขันแก้ว
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม ยางสักกระโพหลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๘

นายยมนา บุตรน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๑๘

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองไข่นก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๒๙

นายวิชิต วิระคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๓๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองไข่นก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๐

นายเฉลิมพงษ์ วิระคุณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองไข่นก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๑

นายอำนวย สัจธรรม
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองไข่นก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๒

นางสาวแววตา จอมหงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๓๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองไข่นก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๓

เด็กชายนำย็น อรุณสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๔

เด็กชายพรชัย ภาคทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

เกิดสันเทิยะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๖

เด็กชายอดิเทพ ศรีประสิทธ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๗

เด็กหญิงพรศิริ โกมุท
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงสุธิดา เถือนวิลัย

่

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงปยะฉัตร อัครชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สีส้อย
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงอัญญาพัชร แก้ววิเศษ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ หนองแฝก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงมัจฉา วรรณโสภา
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๓

เด็กหญิงกัญญาวดี สายทวี
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กะนะหาวงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๕

เด็กชายภัทรพล วะสุวรรณ์
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๖

เด็กชายสิทธินันท์ สิถิระบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๗

เด็กชายยุทธนา บุญเพ็ญ
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๘

เด็กชายนรากร พิพัฒน์กุล
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๔๙

เด็กหญิงพิมพ์ลคัส พระปฐม ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงสุทธิดา สิงห์ชาติ
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ กาเกษ
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๒

เด็กชายอคเนย์ กะนะหาวงศ์ ๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๓

เด็กชายสรวิศ สิงห์ชาติ
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิงห์ชาติ
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๕

เด็กชายมนัส ศรีสุวรรณ์
๓๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๖

เด็กหญิงพิชญานันท์ คงชัย
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๗

เด็กหญิงเพชรรดา นามแก้ว
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญงาม ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๕๙

เด็กหญิงพิไลลักษณ์ กาญจนะสกุล ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงอภัศรา เสนาะพิณ
๑๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๑

เด็กชายอมรเทพ รังทอง ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๒

เด็กหญิงนันทิชา ตันสิงห์
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๓

เด็กหญิงวรัญญา เทพคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๔

เด็กหญิงนิชาภัทร รังทอง ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ ตันสิงห์
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๖

เด็กชายธวัช จันดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผสมญาติ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คล้ายแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงรุ่งนภา ตันสิงห์
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๐

เด็กหญิงฉัตรติญา ธรรมสัตย์
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงกนกพร ครุฑนาม
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงปยาพัชร สาคร
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๓

เด็กชายธนภัทร กุสันเทียะ
๒๘/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๔

เด็กชายเสกสรร วรโคตร
๒๙/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๕

เด็กหญิงยุวรัตน์ คูณไลย์
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ตันสิงห์
๒๒/๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำคำน้อย หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๗

เด็กชายพีระศักดิ

์

เวชพันธ์
๒๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงทิพย์มลธา ทองมา
๒๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชัชวาล
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๐

เด็กหญิงราตรี คลังทอง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงไอลดา กมลฤกษ์
๒๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงนิชา วงศ์ศิริ
๒๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๓

เด็กชายภูตะวัน ทองดี
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก่นศรี ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๕

เด็กหญิงธนภรณ์ อนุมาตย์ ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณวลัย พิมพสุทธ์
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๗

เด็กชายกฤตโชค จันทรตระกูล ๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๘

เด็กชายภูมิรพี ไชยดำ ๑/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๘๙

เด็กชายวีรภัทร เสียงเลิศ ๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๐

เด็กชายรพีภัทร์ บุบพระโรจน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๑

เด็กชายธีระวัฒน์ บุรมณ์
๒๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๒

เด็กชายอานัส วาจาสัตย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๓

เด็กชายอชิรวัชร์ เสนา ๗/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญทา
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๕

เด็กชายกอบโชค ศรัทธาพันธ์
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงณภัทร วิชางาม
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา สันลักษณ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๘

เด็กชายกิตติวิทย์ สมบูรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงรัชนีกร วิชางาม
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงภัทรวรรณ จันทน์เทศ
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๑

เด็กชายบุลิน ร่วมใจ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมบูรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๓

นายอดิศักดิ

์

สินสุข
๑๕/๐๘/๒๕๒๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๔

นางสาววรภัชกร ราศี
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๕

นายสรวงสันติ คุณชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๖

นางสาวจิราภรณ์ บุญสอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๗

นางสาวยุภาพร กลัวผิด
๐๖/๐๗/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนองหลัก  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีฐาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๐๙

เด็กชายศิรภัทร สีภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๒ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงฤดี โสมหา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงวัชรพร แก้วอาษา
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงเพียงพอ โชคโสด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองแท่ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๔

เด็กหญิงลลิตา เห็มภูมิ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงบุญญาพร บุญลือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงอารีวรรณ ปะไม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๗

เด็กชายมานิตย์ จิตรเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๘

เด็กชายภูริณัฐ จูมยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๑๙

เด็กหญิงอุษณิษา กุลราช
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชะลูด
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๑

เด็กชายรชต ทองสุข
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา อุสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงพรนภา มาริสา
๐๑/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงกุลธิดา แก่นกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๕

เด็กหญิงสุธิดา มุสิกา
๓๐/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำวงค์
๒๑/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงธันยารัตน์ ทักทาย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๘

เด็กชายมนตรี มาตดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๒๙

เด็กชายเจษฎา โกษฐา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๐

เด็กชายศุภกิตต์ พะคุระ
๑๙/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงประภัสสร คลังชำนาญ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๒

เด็กชายธีรภัทร โลหะกุล

๑๗/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สอนโฮม

๑๗/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๔

เด็กชายธนวันต์ บุญเจริญ
๐๑/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

สีผาย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๖

เด็กชายสิทธิพร วิชัยสงค์

๒๒/๑๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงสุนิสา ใจงาม
๐๑/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงชนะวรรณ์ เพชรจิตร
๐๒/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๓๙

เด็กหญิงประภัสสร โคตวัน
๑๙/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ เปมทา
๑๔/๐๘/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๑

เด็กหญิงสุพัตรา ผลาเลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๒

เด็กหญิงวริลา สาระวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๓

เด็กหญิงอรสา ลายพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๔

เด็กชายเจษฎาภร ทองแท่ง
๓๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงแก้วตา ท่อนจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๖

เด็กชายสุรยุทธ์ คณานิตย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๗

เด็กชายชลสิทธิ

์

เห็มคุณ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๘

เด็กชายปริญญา วงศ์คำซาว
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แท่งแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๐

เด็กชายภูวเดช แสนศรี
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงกนกอร สืบประสงค์
๒๖/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๒

เด็กหญิงญานิศา วุฒิยา
๒๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๓

เด็กชายอมรเทพ ดาราเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงลลิตา สมอดร
๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงนพรดา พจน์สูงเนิน
๑๔/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ภาภิรมย์
๐๓/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๗

เด็กชายพงศกร พีรี

๑๔/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๘

เด็กหญิงพิรดา ภาคเจริญ
๐๗/๐๒/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงอานัสติยา ขันตรี
๐๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๐

เด็กหญิงปาวีณ์พร นิยมศรี
๑๘/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๑

เด็กหญิงบัณฑิตา แดงสะอาด
๓๐/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๒

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ดอกอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๓

นางสาวณัฎฐธิดา แก่นท้าว
๑๖/๙/๒๕๔๔

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ดุมใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงพรนภา วายทุกข์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๕

เด็กหญิงญาณภัทร คำฤาชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๖

เด็กชายภูวดล กุรกนก
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๗

เด็กชายศักรินทร์ ภูมิมาลา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สิงห์บัวบาน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๖๙

เด็กชายนราธิป แก้วใหญ่
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๐

เด็กชายจิรภัทร ยิงบุญยากร

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๑

เด็กชายมณฑกร ประสาร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๒

เด็กชายปาณรวัฒน์ แดงอุไร
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๓

เด็กชายจีระพันธุ์ เหมาะสม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองภู
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๕

เด็กชายอนวัช ทองคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วงศ์แก่น
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๗

เด็กชายอนุชา พลคต
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงจิตติมา โอภาพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงสุภาวะดี ใจบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงสุธิตา ยามเย็น
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๑

เด็กชายจีรวัฒน์ สุทธสาร
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๒

เด็กชายอัครพล แก้ววงษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๓

เด็กชายอนุชิต วันงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์สด
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๕

เด็กหญิงชนาพร ลาลาด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๖

เด็กหญิงอินทิรา มาระสูตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มุสิกา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๘

เด็กชายวิศานต์ แดงอุไร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๘๙

เด็กชายกฤติศักดิ

์

กาลพันธา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๐

เด็กชายพิบูล ธะนู
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๑

เด็กชายศาศวัต ทองคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงเบญญาภา บุญเกิด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงปยมาศ แก้วสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๔

เด็กหญิงภาวิณี เข็มทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ หารพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๖

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ชาวเวียง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๗

เด็กชายอัสนี วงศ์ศรีทา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๘

เด็กชายนิรันดร ผลพุฒ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๐๙๙๙

เด็กชายปรีชา แก้วสุวรรณ
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๐

เด็กชายวชิรพันธ์ ไตรภูมิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๑

เด็กชายจักรพรรดิ

์

วรรณวัลย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๒

เด็กชายสุพัฒน์พงค์ คำด้วงศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๓

เด็กหญิงวรวรรณ อุณหะพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๔

เด็กหญิงณัฐครินทร์ อุสกุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๕

เด็กหญิงชญาดา วาฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วายทุกข์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๗

เด็กหญิงณิชาธร ทรัพย์ประสม
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๘

เด็กหญิงสุนันทา วรรณสุภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๐๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พิมพาชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๐

เด็กชายรพีพัฒน์ คุละพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๑

เด็กชายชนะชัย นิยมการ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๒

เด็กชายธนันชัย คุณาคุณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๓

เด็กหญิงชญาดา มายูร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๔

เด็กหญิงภัทรธิดา กุลวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์ทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๖

เด็กหญิงภาวีนี นาโพธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๗

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ จันทร์หาญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๘

เด็กหญิงศิวพร บู๋ทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๑๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มุคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๐

เด็กหญิงอพิยดา โพธิสาร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๑

เด็กหญิงหงษ์หยก ม่วงศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๒

เด็กชายชัยวัฒน์ กองชนะ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๓

เด็กชายพัชระ พะระนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๔

เด็กชายศุภณัฐ เชือสิงห์

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๕

เด็กชายสุดใจ ใจสว่าง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๖

เด็กชายอภิชาติ วงศ์ศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๗

เด็กชายวชิระ สีสุวงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๘

เด็กชายศราวุธ ปญญาเฉียบ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๒๙

เด็กชายธีระภัทร แดนดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๐

เด็กหญิงชนิกานต์ สองบุญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๑

เด็กหญิงปริชาติ สีหามงคล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๒

เด็กชายพีระพล วงศ์ศิริ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๓

เด็กชายวิทยากร มีทรัพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๔

เด็กชายชนวีร์ นาโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๕

เด็กชายศิริโชค บุญไทย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๖

เด็กชายนคพล ศิริแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๗

เด็กชายนพรัตน์ ไหว้ครู
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๘

เด็กชายปญญธร ประหยัด
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๓๙

เด็กชายรัฐพล ทนทาน

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๐

เด็กหญิงวรัญญา ไพชิต
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ ประการ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงอรสินี สิริพัด
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงตวงทอง พิพัฒน์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงนภาพร มณีวรรณ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๕

เด็กหญิงนันทิชา แก้วสุพรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงนันทิตา แก้วสุพรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๗

เด็กหญิงปุณณารมย์ ทรัพย์สิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๘

นางสาวนรินทร์ทิพ โพธิพันธ์

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๔๙

นายเนติพงษ์ มณีวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๐

นายศรัทธา บุญรองเรือง
๑๔/๐๑/๒๕๓๙

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๑

นางสาวอรทัย ประทาน
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๒

นายสุรชัย นามแสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๓

นายทรงศักดิ

์

สายเฆม
๐๘/๐๒/๒๕๔๐

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๔

นางสาวรัตติการ์ สดชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๕

นายพิทักษ์ กุลวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๖

นางสาววนิดา แก้วกาฬ
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๗

นางสาวนฤมล ดาวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๘

นายภัทรพงษ์ วงษาลี
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เลียบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๕๙

เด็กหญิงพรรณิกา โคตะสา
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงพิมชนก ประจิม
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงปนัดดาพร ต่อนคำสนธิ

์

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงอาทิตยา เพิมคำ

่

๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๓

เด็กชายยศกร คำภูรี
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๔

เด็กชายณัฐธพงษ์ มาลานิจ ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กำลังฤทธิ

์

๑๓/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๖

เด็กชายขวัญชัย ต่อนคำสนธิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๗

เด็กชายธวัชชัย กันนิดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

พัดทาป ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๖๙

เด็กชายปฏิภาน เถาว์ทุมมา ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๐

เด็กชายพงษ์พล เพ็ชรศรี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๑

เด็กชายภานุมาส ผาวันดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ดารา ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๓

เด็กชายสดายุ สิงทองทัด
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๔

เด็กชายสรศักดิ

์

ศรีรักษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๕

เด็กชายสุพันธ์ โพธิทอง

์

๒๘/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๖

เด็กชายปยะสิทธิ

์

ศรีภูธร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๗

เด็กหญิงกมลฉัตร แสนนา
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๘

เด็กหญิงนันทนา จำปาจันทร์
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๗๙

เด็กหญิงรัชฎากร กิงแก้ง

่

๒๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๐

เด็กหญิงวัลภา ดารา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๑

เด็กชายนรภัทร สร้างสุข ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

มาลานิตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๓

เด็กหญิงโสภิดา ชาชุมพร
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๔

เด็กหญิงฝนจิรา บัวสด
๑๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๕

เด็กชายพรหมมิมท์ คำแสงดี
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๖

เด็กชายกรวิชญ์ แก้วมหาวงศ์
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๗

เด็กชายศุภากร เถาว์ทุมมา
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ จำปาสา
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๘๙

เด็กหญิงยุธิดา มาลาสาย
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงวรรณวิษา หิมะคุณ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงศุภักศร อานุคง
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงสุภาพร ศรีแก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงสุวรัตน์ นามมาลี
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงไพลิน วงษ์ศรีสังข์
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าลาด โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๕

เด็กชายจิรพงษ์ ทองดาษ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๖

เด็กหญิงอรชร บุราเลข ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๗

เด็กชายสราวุธ วงษาเนาว์
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๘

เด็กชายภานุพงศ์ สิงห์ชาดา ๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๐๙๙

เด็กชายพีรภัคร ตินะมาตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๐

เด็กชายพนม พยารัต
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงศิริวรรณ คำภูมี
๒๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๒

เด็กชายบวร อุตรา
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๓

เด็กชายจักรกฤษ สุทธิบุตร ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนเกษม โนนเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงฐิติวัลดิ

์

มะนีสี
๒๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงนิตยา ชินทอง
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงนิภาพร สาบราษฎร์
๑๓/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๗

เด็กหญิงภิญญดา หวลหอม
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทะรินทร์
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๐๙

เด็กหญิงวิธาลัย เบ้ามณี
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงศิรินทรา ศิริเทพ
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงศุลีพร เทพศิริ
๒๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๒

เด็กหญิงมนัญชยา ทองลือ ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๓

เด็กหญิงธนาทิพย์ บุญบำเรอ ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงโชคอำนวย โสวรรณะ
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๕

เด็กชายจักรี โคตะสา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๖

เด็กชายวรณัฐ บุญหนา ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๗

เด็กชายวีรภาพ สีแสง
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๘

เด็กชายสรายุทธ แก้วจันดี
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๑๙

เด็กชายวรพล ทุสดี
๑๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๘ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๐

เด็กชายวรกร ทุสดี
๑๗/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงเกสรา นันทะบุตร ๗/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๒

เด็กหญิงชนัญชิดา มณีบุญ ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๓

เด็กหญิงบุษบา เบ้ามณี
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีส่ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงรุ่งฤตี วงศ์สุทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๖

เด็กหญิงวรรณิสา ทาระ
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงศิริขวัญ แก้วบุญเรือง ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงสุกัลญา พาสว่าง
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๒๙

เด็กหญิงอนงค์รักษ์ สางราษฎร์
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงสายนำ คูณวันดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๑

เด็กชายวิศรุต โคตะสา ๑/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๒

เด็กชายศรีสิทธิโชค กันหารินทร์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๓

เด็กชายสุเมธ จำปาสา
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๔
เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์

ต้นวงษา
๑๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๕

เด็กหญิงชลดา รอดประโคน ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าลาด บ้านถ่อน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๖

เด็กชายชนาธร เถาว์ทุมมา
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๗

เด็กชายชยพัทธ์ แก้วคำบัน ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๘

เด็กชายณัฐชนนท์ คำศรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๓๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญเททิม ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๐

เด็กชายน้อมเกล้า พรมนอก
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๑

เด็กชายวัชระ พานาสันต์ ๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๒

เด็กชายอำนาจ ศรีจันดี
๑๘/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๓

เด็กชายประกฤษฏิ

์

พรมหมดี ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๔

เด็กหญิงเกศรินพร ศรีไพร
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๕

เด็กหญิงชนาภา เถาว์ทุมมา ๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงชลดา โพธิขาว

์

๓๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๗

เด็กชายสุรเดช สีสันต์
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๘

เด็กชายชุติวัต มีศรี
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๔๙

เด็กชายภัทรชัย บุสพันธ์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๐

เด็กชายวีรวุฒิ ชุมสาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงชวิศา ใจแน่น
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๒

เด็กชายปุณณวิช แก้วพรม
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๓

เด็กชายพีระพันธ์ คำเคน
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงชนกวนันส์ พิมสา
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๕

เด็กชายพนัฐพล พินากัณฑ์
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๖

เด็กชายรัชชานนท์ สินธุประสิทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีวะรมย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๘

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ธามณี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๕๙

เด็กหญิงอรวรรณ เสมอสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทวีกาล ๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงกัญยรัตน์ ถุงแก้ว
๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงปณณพร พาราศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงบัวภัสสร บุญช่วย
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๔

เด็กชายอัครเดช จันทวี
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำโคตร
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๖

เด็กชายภิชัยรัตน์ ปาทานนท์
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ พรมหาชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงธนัชพร โลมากาล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๖๙

เด็กชายพงษกรณ์ สังเกตุการณ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๐

เด็กหญิงจิดาภา แฝงเพ็ชร
๑๘/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๑

เด็กชายนิติภูมิ ศรีลา
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงปรมาภรณ์ กลินบัว

่

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ สีมาทอง
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงฐัตชยาภรณ์ ปาคำทอง
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงพิชชาภา กำไลงาม
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงจิรชญา จงรักษ์
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๗

เด็กชายปภังกร ธารา
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทีฆะโคตร
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา พลอามาตย์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๐

เด็กหญิงพิชญาภา พุทธแก่นวงค์
๑๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๑

เด็กหญิงดลหทัย โวหาร ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๒

เด็กชายสิทธิโชค แสงคำ
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงกฤษณา ท้าวนาง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงภัทรสุดา สุวรรณกูฏ
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงดาวพฤษภา ศรีแก้วกูล ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๖

เด็กหญิงณภัทร แซ่ตัง

้

๐๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๗

เด็กชายชนินทร์ ชาญชิตร
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๘

เด็กหญิงสุชานาฏ ยาเลิศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๘๙

เด็กชายสหภาพ อนันต์เรือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงพิมม์พิมล วงศ์กุลโชติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๑

เด็กชายกันตภณ ชนะนิล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงปรชญา บุบุ่น
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๓

เด็กชายณัฐดนัย วงค์ขึง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๔

เด็กชายจุลภัทร ทองสิงหา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงกานติมา สองสี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๖

เด็กชายนันทภัทร เทียงโงก

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๗

เด็กหญิงฐานิดา พืนทอง

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๘

เด็กชายชาคริต สรรพศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๑๙๙

เด็กชายวิชชากร สร้อยสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๐

เด็กชายพรหมมินทร์ ศรีระโส
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๑

เด็กหญิงอริสา สุทนต์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงรมย์วรินทร์ สุตัญตังใจ

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๓

เด็กชายจิราภัทร เกตศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๔

เด็กชายเกียรติณรงค์ สามเสาร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๕

เด็กชายปองพล ไชยพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงอรวรรณ สุดแสดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๗

เด็กชายศรุต พันธุ์มา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๘

เด็กชายพุทธกานต์ จันทร์ทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงฐิติพร รัตนวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๐

เด็กชายนิธิภัทร์ ลิมศิริ

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๑

เด็กชายเปนคุณ เรืองรอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๒

เด็กชายภูวดล มุ่งหมาย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงปรีดารา คำไพรินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๔

เด็กชายภคภาส หัสรังษี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงธิติกานต์ วงศ์นามเถาว์
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๖

เด็กชายนราธร แสงตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงภัทราพร หอมบุญมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงชิตชนก ชนะกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๑๙

เด็กหญิงกชกร อยู่เย็น
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๐

เด็กชายนวมงคล มงคลแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๑

เด็กชายภาณุการ พิชัยช่วง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๒

เด็กชายชินวัตร ไชยวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๓

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ทรงประเสริฐชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ ชูรัตน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๕

เด็กชายอนันตชัย พจมานเมธี
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๖

เด็กชายจักรภัทร โคพะทา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๗

เด็กชายดุลยพัฒน์ ทางทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงกานต์ธีรา สายศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงสุพิชชา สาเสนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๐

เด็กชายศุภกร แสนเสาร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๑

เด็กหญิงวิราศิณี พาชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๒

เด็กชายณราธร เหมือนเหลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๓

เด็กหญิงพนิตตา ภาวะพรหม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชูรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงปาริฉัตร จูมะณีย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๖

เด็กหญิงจรรยาพร ธรรมษา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๗

เด็กชายธนชาติ ปจจะมูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แถมกิง

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๓๙

เด็กชายณัฐนนท์ เอียมสำอางค์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ เขตนอก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๑

เด็กชายภูวดล ธานี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๒

เด็กชายดนุพล สำแดงภัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงจิดาภา สัมพันธ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงรัตนากร บุญค้อม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๕

เด็กชายภัทราวุธ บุญเดช
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๖

เด็กชายทินกฤต ทิพยรัตน์สุนทร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงมนีน่า บุญมาวัด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๘

เด็กชายอลงกต พิมพ์บุญมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๔๙

เด็กชายปรีดิยาธร จำปาทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๐

เด็กชายธเนศพล ช้างสอน
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ สินโคกสูง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงภัทรียาภร เภสัชชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๓

เด็กหญิงพัชริดา อุดมวงศ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชนะกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๕

เด็กหญิงณัฏฐิมา ชัยพงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงกิรณา คำทวี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๗

เด็กชายชินวัตร พุฒพิมพ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๘

เด็กชายบวรวิชญ์ แสนทวีสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงกีรติกา สองสี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๒ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๐

เด็กชายคุโณดม อุพันทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงปริชยา ยืนสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๒

เด็กชายวทัชช์ ปราศรัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงนันท์ณรัตน์ ญาณะรมย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๔

เด็กชายนฤดล ผลดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๕

เด็กหญิงจิรัชฌา ธีรจางคพิชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๖

เด็กชายตุลยวัต ผาลิพัฒน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๗

เด็กชายณัฐวัตร ทีคำแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๘

เด็กชายวรากร แก้วมาคูณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา สุวรรณราช
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๐

เด็กชายปรัชญา บุญชอบ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี พรมตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงธนพร มงคุณคง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ ทองมูล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๔

เด็กชายภาคภูมิ วงศ์วราพุทธ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงสุวภัทร์ อริกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๖

เด็กชายอิทธิพล ทองแจ่ม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงฟารุ่ง กรีเมฆ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปาคำกอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงนันทิดา ทองไสล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงปาริชาด อารีย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๑

เด็กชายธนพัฒน์ บุญเสนอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๒

เด็กชายกรวิทย์ ทารักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงชนาภา สมหมาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๔

เด็กหญิงพิชญาวี คนฉลาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๕

เด็กหญิงอติกานต์ จำปาแพง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๖

เด็กชายชาญชัย เอกศิริ
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๗

เด็กชายคณาพงษ์ ชาวนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๘

เด็กชายกรีฑาทัพ นิลบารันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๘๙

เด็กชายยกพล นิลบารันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๐

เด็กชายชนาภัทร ประเสริฐศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๑

เด็กหญิงฐิติมา ศุภผล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๒

เด็กชายยงศิลป ทาระบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๓

เด็กชายกิตติเชษฐ์ วงษ์ละคร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ กิจแสวง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๕

เด็กชายพีระภัทร ธงศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิลาพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๗

เด็กชายบารมี กิตติวงศ์ศิริ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงกันต์กมล แสนทวีสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๒๙๙

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ รอดภัย
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงสหทัย เจริญทัศน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๑

เด็กชายเจษฏพัฒน์ สุโยธา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๒

เด็กชายวรวิทย์ ต่อนคำสนธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๓

เด็กชายนันธวัฒน์ คงนิล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๔

เด็กชายอาแวส เรมาน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๕

เด็กชายวิสุทธิ

์

ขยายวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๖

เด็กหญิงชนิษฐา ธะประวัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๗

เด็กหญิงปพิชญา ทองคำพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๘

เด็กหญิงจิดาภา ส่องสีโรจน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๐๙

เด็กชายภานุพงษ์ มิชารี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๐

เด็กหญิงบัณฑิต แก้วสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๑

เด็กชายฑิตยา สาระมูล
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๒

เด็กชายดิน อาชิระ ประสานชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๓

เด็กชายชนาธิป สาธะปญญา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๔

เด็กชายรัตพล สุวรรณโพธิศรี

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๕

เด็กชายธนกฤต ทางทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๖

เด็กหญิงญาณิศา บุญชาลี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๗

เด็กหญิงวทันญา กายสิทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๘

เด็กหญิงณัฏฐชา พันธุ์เพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๑๙

เด็กหญิงสิริกร สุพรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๐

เด็กหญิงจิดาภา โพธิจักร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๑

เด็กหญิงภัทรวิภา ทาทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๒

เด็กชายเตชิษฏ์ ศิริวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๓

เด็กหญิงธัญชนก เห็มเคน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๔

เด็กหญิงณิชารัตน์ สารีที
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๕

เด็กหญิงญาสุมินท์ บำรุง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๖

เด็กหญิงศิริพิชญ์ พิมพ์ชาย
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๗

เด็กหญิงวีรภัทรา มงคลนำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดีวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๒๙

เด็กชายกฤตปุญญา เจริญศิลป
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๐

เด็กชายศุภวงศ์ สายประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๑

เด็กหญิงณัฐกมล ศุภเสถียร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๒

เด็กหญิงอุษามณี ทาราศรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๓

เด็กหญิงอัญญาณี สายยืน
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๔

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญไธสง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๕

เด็กชายณภัทร ชนะภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๖

เด็กชายพัสกร ปราบจันดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๗
เด็กชายเปรืองปราชญ์

่

จันทร์มณี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๘

เด็กชายณัฏฐพล สาธรวิศิษฐ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๓๙

เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์ สุรินทร์ประทีป
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๐

เด็กหญิงพรไพลิน บวรสกุลเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๑

เด็กหญิงวิชิตา ชาชุมพร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๒

เด็กชายธนกร ต้นบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๓

เด็กชายนนทภูมิ ณูรักษา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา เกาะสมบัติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๕

เด็กหญิงอรจิรา วงค์มาเกษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๖

เด็กชายชินดนัย อุ่นสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๗

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วกลึงกลม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๘

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วกลึงกลม
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๔๙

เด็กชายภาคิน ธุสาวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงภิญญดา ไพบูลย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๑

เด็กชายนภัส กรมจรรยา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงพราวรวี คำสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๓

เด็กหญิงทิวาพร พิมชาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วังกางฮุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๔

นายพุฒิเมธ ศรีหา
๐๓/๐๕/๒๕๓๕

วัดวารินทราราม วารินทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๕

นายบุญธรรม จันทรังสี
๑๐/๐๙/๒๕๓๒

วัดวารินทราราม วารินทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๖

นางสาวชยานี เชือแก้ว

้

๑๗/๑๑/๒๕๓๕

วัดวารินทราราม วารินทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๗

นายสุพิทย์ สุขสิงห์
๑๓/๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๘

นางนภาพร เสือสา
๒๗/๘/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๕๙

นางชุติกาญจน์ อุทมล
๕/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๐

นางสาวจิรัชยา ปรัสเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงจิดาภา นันทะบัน
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๒

เด็กชายมานพ ไมตรีพันธ์
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงพิรานันท์ ภาระสูน
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทิมา
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๕ / ๕๑๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๕

เด็กชายณัฐพล กุลรัตนวดี
๒๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๖

เด็กชายธนพร คำมุงคุณ
๑๗/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๗

เด็กหญิงจิรวรรณ เลขะสันต์ ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๘

เด็กชายไชยพัฒน์ ตะนะโส
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๖๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงมนตรี
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงศุภิสรา วงษาลี
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ แดนขุนทด
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๒

เด็กชายพิรชัช ดีสวน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๓

เด็กชายอนุชา บุดดาพันธ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๔

เด็กชายธนกร จรรยาเพศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๕

เด็กชายธนกฤต จรรยาเพศ
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พรมดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงชลิตา บุญสง่า
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๘

เด็กหญิงนัฐทชา กัญญาพงค์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วเคนมา
๐๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงภัทรวดี โทพิลา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงภาพิมล อัมพร
๐๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงมยุนี เลขะสันต์
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงสุธาสินีย์ บุญมานันท์
๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๔

เด็กชายสิทธิชัย ดาทวี
๐/๘๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงสุวรรณทา วิลุน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงชาธิกา แก่นกระโทก
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงกฤติยา คำลีมัก
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงสรวงสุดา อบมาพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๘๙

เด็กชายภูมิน โคตรธารินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๐

เด็กชายศาสตรา จิตรมัน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๑

เด็กชายณัฐภาส รุ่งเรือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะพวง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๓

เด็กชายเสกสรรค์ วงษ์สาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๔

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ไมตรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๕

เด็กหญิงกัญญ์วรา ปดทาบาล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงกัญญาพัชร ปดทาบาล
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ผลทูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้วคำรอด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงณัฐวดี ศรีมาคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา แก้วสว่าง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๑

เด็กหญิงสมัญสิตา สีทา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๒

เด็กหญิงสุธิตา ทองศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๓

เด็กหญิงหฤทัย โคตทาริน
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๔

เด็กหญิงอริสรา พะดาพันธ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๕

เด็กหญิงอภิญญา หมันหินลาด

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๖

เด็กหญิงอรปรีญา พาสกุล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๗

เด็กหญิงพันณิตา สุทธาคง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ด้วงเอียด
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๐๙

เด็กชายตักกศิลา ศิลาเกษ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๐

นางสาวศรศิริ ศรีพรม
๒๑/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)

คอนสาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๑

เด็กหญิงแววดาว โพธิพิมพ์

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๒

เด็กชายอาทิตย์ สมบูรณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๓

เด็กชายสิทธิพล หอมหวน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๔

เด็กชายธืระภัทร บุญสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ชันทะวัตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๖

เด็กชายจิระภัทร บุญมาเรือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีสมบุตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๘

เด็กชายนันทวัฒน์ วงศ์บุตรดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๑๙

เด็กชายเทิดทูน มุ่งหมาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๐

เด็กชายกฤษดา นามสิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๑

เด็กชายสหรัถ สุตาภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๒

เด็กชายวีระพล ยิงวงศ์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๓

เด็กชายสุภนัย มุ่งหมาย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๔

เด็กชายไพรัช จำปาจูม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๕

เด็กหญิงมาระดี เศวตดุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๖

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรสมพังษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๗

เด็กชายณัฐพล ส่งสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๘

เด็กชายอนันท์ มาโดน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๒๙

เด็กชายชยพล โสภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๐

เด็กชายพีระพัฒน์ จันทร์จิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๑

เด็กชายธัชพงศ์ คำพะทา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๒

เด็กชายภูพาน ดำพะธิก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๓

เด็กชายกฤษณะ สุดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๔

เด็กชายธวัช สาลีเกิด
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๕

เด็กชายชนะชนม์ สาลีเกิด
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงภณิดา วงศ์เสนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงดวงฤทัย ผิวเงินยวง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๘

เด็กชายธีรกานต์ ปญญายิง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๓๙

เด็กชายวงศธร ราชขวัญ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๐

เด็กชายประชา อุไทยศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๑

เด็กชายปทมากรณ์ ศิลาเกษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๒

เด็กชายธนากร ทวีการ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๓

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มีประเสริฐ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๔

เด็กหญิงทิพอุบล มุ่งหมาย
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๕

เด็กหญิงจิราวดี จันทร์เปล่ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๖

เด็กหญิงอทิตยา หนองเปด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๗

เด็กหญิงอาริสา แก้วประดับ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๘

เด็กหญิงอัญญเรศ ศรีภาชน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๔๙

เด็กหญิงศศินภา มีประเสริฐ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๐

เด็กหญิงปรางข้าว สมบุรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๑

เด็กหญิงจรินทร์ธร ธามณี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๒

นายอนุชิต แก่นนาคำ

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ มนเทียนอาจ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๔

เด็กชายณัฐกุล แก้วขาว
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๕

เด็กชายพีรัชชัย สุขเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๖

เด็กชายวรเวทย์ วงษ์สาลี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วเชือม

่

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงชุติมา คูณเลสา
๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงฐิติการณ์ เปนมงคล
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๐

เด็กหญิงบุญธิตา แสนดี
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงลักษณา ดวงโสภา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงสิริกร อินปตถา
๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๓

เด็กชายกานตพงศ์ ไพอุปลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีภาพ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๕

เด็กชายนครินทร์ ผุยอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๖

เด็กชายนรินทร์ แสนดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๗

เด็กชายนัฐพล จันทุมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๘

เด็กชายพัฒนาการ พุ่มจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๖๙

เด็กชายสฐาปกรณ์ จันทร์พรหม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๐

เด็กชายกฤษฎา สำเภา
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๑

เด็กชายกำธร คูณโปก
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๒

เด็กชายธนญชัย บัวเขียว
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๓

เด็กชายธีรพล แสนดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๔

เด็กชายธีรวุฒิ คำเกิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๕

เด็กชายบัณฑิตย์ สีรังมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๖

เด็กชายราชันษ์ จิตมัน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๗

นางสาวนิชา เทียมสุวรรณ
๑๖/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๘

นางทศพร ตาลสุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๗๙

นางสาวสรัญลักษนา ศิริมา
๒๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๐

เด็กชายนรพันธ์ ทางาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๑

เด็กชายธีรภัทร์ สินโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงอรพรรณ กันกลาง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๓

เด็กหญิงอรญา วงศ์ลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๔

เด็กชายวิชญ์พล อินทุพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงธนนันทน์ เดชะจตุรพิธ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงปนิดา ปองวิเศษ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๗

เด็กหญิงชาลิสา คำแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงพรพิมล โลมจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๘๙

เด็กชายกิตติพล สีมาบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๐

นางสาวธงสิรี ปาทาน
๑๖/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๑

นายธนวัตน์ วงสาสันต์
๑๖/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๒

นายณัฐพล แก้วบัวขาว
๒๖/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๓

เด็กชายชยพล บุญเขียน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๔

เด็กชายกรวิชน์ นิลไชย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๕

เด็กชายณพดล โคตวัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๖

เด็กชายณัฐพาส ราชวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๗

เด็กชายบัญชา สารีมูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๘

เด็กชายอาทิตย์ นัยนิตย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๔๙๙

เด็กชายธีรภรณ์ จันพวง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๐

เด็กชายปฏิภาณ บุญมาชู
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สิทธิชัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงจิกธารา แก้วบัวขาว
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ เสาวะรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงกนกพร วงษ์ชมภู
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๙ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๕

เด็กหญิงนภาวดี พันธนู
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงนงนภัส บุระการ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงมนตร์ลดา วินโลภาส
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๘

เด็กชายศุภกิจ แสนดี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๐๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดำพระทิก

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงสุภาพร คำดวงตา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงปนัดดา แสงกระจ่าง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

ครุตบิน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๓

เด็กชายวุฒิชัย สุทธิประภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๔

เด็กชายวิชิตชนะ ขวัญสะนู
๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ ครุตบิน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๖

เด็กชายพีรพนธ์ บุญช่วย
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๗

เด็กชายบุรพล สุทธิประภา
๐๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๘

เด็กชายเขตโสภณ มาลาสาย
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงธนัชชา บุญกาญจน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๐

เด็กหญิงวิลาสินี นันทะกุล
๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภากุล
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๒

เด็กหญิงพิชชาภา ดาทวี
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สมจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงปาริชาด ภูการ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๕

เด็กชายธนพัชร์ อ่างวิเชียร
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๖

เด็กชายณิติกุล อินปตถา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

วัดทุ่งเกษม ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๗

เด็กชายประจิต พลเยียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

วัดทุ่งเกษม ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๘

เด็กชายชัยสิทธ์ เณรอินทร์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรนนท์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๐

เด็กชายเปรมปรีดิ

์

นามวิชา
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๑

เด็กชายภานุพงษ์ จันทป
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๒

เด็กชายสุเมธ อ่อนสองชัน

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๓

เด็กชายจตุรพร วินัง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ ราตรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงคีตาพร พันหนองโพน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงชลดา ถนอมศิลป
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงนิภาพร สุวรรณศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา การะเกษ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๓๙

เด็กหญิงวนัชชญาภร กันทฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๐ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงวิลาสินี บุญยิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี สายสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงกิติมา พิมพ์วงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๓

เด็กชายวรัญู สพสิงห์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๔

เด็กชายอานัส มะมิง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๕

เด็กชายธนวันต์ ราคำเสน
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๖

เด็กชายเจษฎา วรรคไธสง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๗

เด็กชายประธาตุ มนตรีวงค์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สีทากุล
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๔๙

เด็กหญิงศรัณย์พร ซองตา
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงอภิญญา บุญกาญจน์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงอรพิณ วงค์คำมัก
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๒

เด็กหญิงปุณยนุช กุลพร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงปนัดดา เกตุเหม
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงเกตุมณี สุดตา
๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๕

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

จักรนารายณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๖

เด็กชายคชภัค ทุมมากรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ขันทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๘

เด็กชายกิตติพันธ์ วงศ์อ่อนศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๕๙

เด็กชายบุญมา ศาลาทอง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๐

เด็กหญิงสุรรัตน์ แพงแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๑

เด็กหญิงธนัชพร ขันทา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงสุดธิดา แพงแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๓

เด็กหญิงวรรณภา วารี
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ แสงสอน
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วงศ์อ่อนศรี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงณัฐนรี พินิจชัย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๗

เด็กหญิงศรุตา คอยเอือชาติ

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงวาสนา ดุจดา
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงพิมทวี พวงศร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงยุวธิดา ผกากูล
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๑

เด็กชายสถิต แสงศรีเมือง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๒

เด็กชายธนดล ปองคำสอน
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๓

เด็กชายวินัย ใจธรรม
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๔

เด็กชายทวีรวิทชญ์ เครือมาศ
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๑ / ๕๑๖
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่
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๕

เด็กชายอภิมุข ปอมอาสา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๖

เด็กชายพงพิพัฒน์ พุทธาธรรม
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๗

เด็กชายทศพล ไชยทอง
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๘

เด็กชายอมร สิมพันธ์
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา จันสง่า
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๐

เด็กชายวัฒนา สายทากุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๑

เด็กชายอนิรุต แก้วอนันต์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๒

เด็กชายสราวุธ วงจันทร์แดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๓

เด็กชายสมพร ภูมิพิพัฒน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ อุทคำกอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๕

เด็กชายณัฐกานต์ ขันทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๖

เด็กชายก้องฟา พันธ์ศรี
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

มรดก
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๘

เด็กชายตรัยรัตน์ โยธาสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๘๙

เด็กชายรังสิมันต์ ศรีลาทิพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๐

เด็กชายธเนศวร พิลาอาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

พันธนู
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๒

เด็กหญิงอินทิรา กุลาราช

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๓

เด็กหญิงอทิตยา ลุนดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงภวิภา สองสี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๕

เด็กหญิงอริสา ลุนดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๖

เด็กหญิงอรวี กุลแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๗

เด็กหญิงสุวรรณา ประสพศิลป
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๘

เด็กหญิงวันวิสา สินเจริญ
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๕๙๙

เด็กหญิงวุราภรณ์ แก้วบุญเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๐

เด็กหญิงรัตนากร พิลาอาจ
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงถิรายุ ดำริห์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงดวงกมล สีงาม
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๓

เด็กหญิงกาญจนรัตน์ บรรบุผา
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงพุฒิภัทร ทวีพัฒน์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงวิชิราลักษณ์ ขุณีวรรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๖

เด็กหญิงกุลทรัพย์ บานแย้ม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงณัฐชา สีลาพา
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๘

เด็กหญิงณิชาภัทร ทองคำพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงนิตยา อุปวัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๒ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๐

เด็กหญิงพัชรี วรรณสิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ผกา พัฒนะสาร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน ดอนชาด  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๒

เด็กชายกฤตพจน์ นาคำรอด
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๓

เด็กชายกฤษติมา พลจันทึก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๔

เด็กชายเชิดชัย คำด้วง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๕

เด็กชายวุฒินันท์ ประดับจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๖

เด็กชายวรากร พลสว่าง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๗

เด็กชายสิรภพ สายสุด
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ นาวาทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๑๙

เด็กชายรัตนพล สุขสด
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๐

เด็กชายธนพร บุญฤทธิเดช
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๑

เด็กชายคณินทร์ ทวีเดช
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๒

เด็กชายชยานันท์ จันทนาวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงฐิติชญา บุระคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงนริสรา รัตนะ
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงปุณณพร ราชวันดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๖

เด็กหญิงรินรดา โทคำเวช
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๗

เด็กหญิงรุจิษยา เจริญเชาว์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ สุภาการ
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๒๙

เด็กหญิงวรัธญา มณทินอาจ
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๐

เด็กหญิงวรรณนิษา นนทวงค์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๑

เด็กหญิงวิชุดา อุตรา
๒๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ บัวงาม
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๓

เด็กหญิงสุวรรณี ทองคำพงษ์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงหทัยชนก ทาทอง
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงเทพธิดา พุทธาเกิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงเทพินทร์ สุทธิอาคาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงอินทิรา พันธะนู
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงฐิตาภา ลุนตีบ
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๓๙

เด็กหญิงอรุณวดี อุปสสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงสุนิสา อบบุญ
๑๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์ คำประสงค์
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา บุราไกร
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงหนูรัตน์ แก้วอนันต์
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๔

เด็กหญิงณัฎฐิกา คงเมือง
๒๙/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๓ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสวงผล
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๖

เด็กชายณัฐวัตร ศรีลาภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๗

เด็กชายธีรภัทร สลักลาย
๒๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๘

เด็กชายนันทวัฒน์ พิลาคง
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๔๙

เด็กชายปรัชญา อารีย์

๓๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๐

เด็กชายพัทธดนย์ รอดคำทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๑

เด็กชายลัทธภล ดาวประสงค์
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๒

เด็กชายลิขิต ทาประจิตต์
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๓

เด็กชายวันชัย แซ่ฟุง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๔

เด็กชายระพัฒน์ ทองงาม
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๕

เด็กชายเวียงชัย จันทวี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๖

เด็กชายสิรภัทร แก้วบัวเคน
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๗

เด็กชายณัฐพล อธิลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๘

เด็กชายวัชระชัย เงินงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๕๙

เด็กชายอนุกูล สมพร
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๐

เด็กชายอภิวัฒน์ สายรัตน์
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๑

เด็กชายเกีรติศักดิ

์

สมพันธ์เพ็ง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๒

เด็กชายธันวา อารีย์พงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๓

เด็กหญิงกสิณา ศรีลาภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๔

เด็กหญิงจินดา ชะนะดี
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองไทย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๖

เด็กหญิงชนกวนันส์ จันทวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๗

เด็กหญิงชลธิชา เจริญผล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๘

เด็กหญิงพรรัมภา ชะนะดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ แสวงผล
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พวงเขียว
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๑

เด็กหญิงอรพิมล จันทวี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๒

เด็กหญิงปนัดดา อุทัยแพน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๓

เด็กหญิงอรพิน สายพร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๔

เด็กหญิงกวิดา ศรีลาภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๕

เด็กหญิงดารินทร์ ศรีนอคำ
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๖

เด็กหญิงสุวรรณี สายพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๗

เด็กหญิงมินตรา แก้วบัวเคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๘

เด็กหญิงสุนิสา วงศ์อารีย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๗๙

เด็กหญิงสุชาดา พิลาคง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๔ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๐

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๑

เด็กหญิงกันติยา จันทวี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๒

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีลาภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๓

เด็กหญิงสุพัตรา ติรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๔

เด็กหญิงสมภัสสร วงศ์อารีย์
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๕

เด็กหญิงศิรินทรา จันทวี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๖

เด็กหญิงรัตน์ดาวัลย์ สุขราช
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๗

เด็กหญิงปภาวี นิลคำอ่อน
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๘

เด็กหญิงอรจิรา ดาวประสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๘๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

คำทองทิพย์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๐

เด็กชายสุเมธ จันทวี
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๑

เด็กชายเพชรรุ่ง ทาประจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๒

เด็กชายพงศธร รอดคำทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๓

เด็กชายจิรพัฒน์ บัญชาการ
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๔

เด็กชายสรวุธ จันทวี
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๕

เด็กชายราเชนทร์ กรเกษแก้ว
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๖

เด็กชายนาวิน ดาวประสงค์
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๗

เด็กชายโชติวิชช์ ทาประจิตร
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๘

เด็กชายชัยวัฒธ์ ทะเรืองรัมย์
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๖๙๙

เด็กชายชัชฤทธิ

์

ทาประจิตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๐

เด็กชายจีรวุฒิ ปลืมใจ

้

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๑

เด็กชายจรัส ลุนเงิน
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง วังยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นักรำ
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๓

เด็กชายกิตติกร ดวงแก้ว
๑๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๔

เด็กชายธันวา ภาดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๕

เด็กชายกิตติวัฒน์ ยศศิริ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๖

เด็กชายศกุลวัฒน์ ทองเหลือง
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๗

เด็กหญิงเกษสุดา บุญรินทร์
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๘

เด็กหญิงนิตยา อุตรา
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๐๙

เด็กหญิงสายนำผึง

้

คำภูรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๐

เด็กหญิงกัญนิกา ก้านแก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๑

เด็กชายธนกฤต จุลเหลา ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๒

เด็กชายธนพร ศรีจันดี
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๓

เด็กชายธีรพงษ์ ประทุมรัตน์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๔

เด็กชายปภาวิชญ์ เจริญสมบัติ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๕ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๕

เด็กชายพีรพงษ์ ทองเพชร
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๖

เด็กชายภานุวัตร โอนอ่อน ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๗

เด็กชายยศทรัพย์ ลาพรมมา
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๘

เด็กชายลำเลิศ คุณวงศ์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๑๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หาญพยัค
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๐

เด็กหญิงกนกอร ภู่แขวงแสง ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๑

เด็กหญิงนงเยาว์ อุทุกพรรค
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๒

เด็กหญิงนาตยา คำแสงดี
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๓

เด็กหญิงธัญรดา วิลามาศ
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๔

เด็กหญิงดวงหฤทัย นามศิริ
๑๑/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๕

เด็กชายณัฐพล สูงสง่า
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ วงศ์นามเถาว์
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๗

เด็กชายณัฐพันธ์ วงศ์นามเถาว์
๒๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๘

เด็กชายบัญฑิต ปดด้วง ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๒๙

เด็กชายพายุ บุญบำเรอ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๐

เด็กหญิงกานติมา จำปามูล
๑๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๑

เด็กหญิงพิมพ์ประภา พิมพ์เบ้าธรรม ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๒

เด็กหญิงอภัสรา รัตนพล
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๓

เด็กชายชินวัตร โมระอรรถ
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๔

เด็กชายพัฒนากร ขันตี
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๕

เด็กชายธนกฤต จำปาสา
๒๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๖

เด็กชายธันวา คำแสงดี
๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๗

เด็กหญิงรุ่งราตรี พลสีราษฎร์
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๘

เด็กหญิงเฟองฟา ทับแสง
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๓๙

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา โคตพันธ์ ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๐

เด็กหญิงธณัชฌา นนทา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๑

เด็กหญิงณัฐพร ศรีแสง
๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๒

เด็กหญิงวาสนา ปอมพิทักษ์ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๓

เด็กหญิงพนิดาสุภา ขาวสัน

้

๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๔

เด็กหญิงวรกาญจน์ ชมสา
๑๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จองกลาง ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ รุ่งแสง ๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๗

เด็กชายวีรพงษ์ สูงสง่า
๒๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๘

เด็กชายสิริวุฒิ หงษ์ทอง
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๔๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยบัน
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๐

เด็กชายชินดนัย มากคูณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๑

เด็กชายพงศธร โยธาศิริ
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๒

เด็กชายสมมาตร พรมศักดิ

์

๑๒/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๓

เด็กหญิงสุปราณี ศรีคำ
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๔

เด็กชายกิตตินันท์ ลาพรมมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๕

นางดวงใจ กาสา ๑/๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๖

เด็กชายกษิภคิน จันละออ
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๗

เด็กหญิงรัฐติญา สีหาบุตร
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๘

เด็กชายวัชรพล โสวรรณะ
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๕๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

จำปาจวบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๐

เด็กชายอภิเดช บุญโสภา ๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีนอคำ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ชาชุมพร ๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๓

เด็กหญิงมธุรส ทำคำทอง ๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๔

เด็กหญิงมินตรา กระต่ายจันทร์
๑๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงจันทร์ ๙/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มังคะรินทร์
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๗

เด็กชายวาลย์ วังศรีแก้ว
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๘

เด็กชายมังกร อุทธิโท
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๖๙

เด็กชายวัชรพงศ์ สีจันดี
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๐

เด็กชายจิรันธนิน ทัดเทียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๑

เด็กชายเอกภพ เกษพิจิตร
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๒

เด็กชายถวัลย์ ศิริสุข
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๓

เด็กหญิงวาเนสซ่าส์ วังศรีแก้ว ๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๔

เด็กชายเกศรินทร์ กล้าหาญ
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๕

เด็กชายเวทมนต์ คชพรม
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๖

เด็กชายวรกฤต ชัยจันทึก
๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ทองอินทร์ ๓๐/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สุดตา
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๗๙

เด็กหญิงปานวาด กัณหารินทร์
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๐

เด็กหญิงสุดาวรรณ คันทจันทร์ ๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๑

เด็กชายศุภณัฐ ทุสะดี
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๒

เด็กหญิงนภัสกร โสวรรณะ ๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๓

เด็กชายทาวิน สวนศรีพิไล
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๔

เด็กชายวิชชากร สิงห์แจ่ม
๑๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๕

เด็กหญิงปริยาภัทร แก้วประสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๖

เด็กชายอิทธิพล นันทบัน
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๗

เด็กหญิงณฤดี กัณหารินทร์ ๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาตะเคน
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๘๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ เฉลิมวงศ์
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โสภากุ
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๑

เด็กหญิงศิริญะกรณ์ บุญสารี
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ คำแสงดี
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๓

เด็กหญิงศิรภัสสร ปลืมมล

้

๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๔

เด็กหญิงปกามาศ สายทอง ๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๕

เด็กหญิงอนุรดี อุทธิโท ๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๖

เด็กหญิงนัชชา มาลาสาย
๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๗

เด็กหญิงศิรภัสสร สิงห์แจ่ม ๒๐/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๘

เด็กหญิงพัชราทิพย์ คงชิด
๑๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๗๙๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รองทอง
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๐

เด็กชายพิชญะ แช่เตียว
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๑

เด็กหญิงศุภสุตา นาลาสาย ๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๒

เด็กชายนราวุฒิ คติสุข ๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๓

เด็กหญิงณิชาพัชร์ โจระสา
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๔

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สำราญวงค์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๕

เด็กหญิงฟาใส สีพันนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๖

เด็กหญิงรุ่งนภา มูลแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๗

เด็กหญิงสุจิตรา มุสิกาวัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๘

เด็กหญิงธิตาภรณ์ วงศรีพรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๐๙

เด็กหญิงสิริยากรณ์ พลนามอินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๐

เด็กหญิงณีรนุช ไชยพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๑

เด็กหญิงธนัญญา จันดาบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๒

เด็กหญิงรัสราพร บุญสู่
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๓

เด็กหญิงวรดา นวลพงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา ผูกพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๕

เด็กหญิงสุพรรภรณ์ เบิกบาน
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๖

เด็กชายอภินพ อินสุวรรณ
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เทพารักษ์ ๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๘

เด็กหญิงเพชราภรณ์ แก้วสิงห์ ๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๑๙

เด็กหญิงภัทชดาพร แสงทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ คำบุญมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๑

เด็กหญิงเสาวภา ปสสุวรรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๒

เด็กหญิงดาราภัทร สีดาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เหล็กทะเล
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๔

เด็กหญิงจิตราภรณ์ แดงวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๕

เด็กหญิงปราณี ดีละมุล
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๖

เด็กหญิงอุไรรัตน์ หาญชะนะ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๗

เด็กหญิงนันทิดา คุณสมบัติ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุภะนานัย
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๒๙

เด็กหญิงเอมี

่

คชยาพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๐

เด็กชายณัฐภูมิ เกษสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๑

เด็กชายพัฒนา คุณสมบัติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๒

เด็กหญิงอรปรียา เขียวสด
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๓

เด็กหญิงปยฉัตร ดวงมาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๔

นางสาวแคทรียา คูณสวัสดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๕

เด็กชายณัฐดนัย แก้วแรมเรือน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๖

เด็กชายวุฒิชัย ประจญยุทธ
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๗

เด็กชายนนทกานต์ แสนธรรมผล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๘

เด็กชายสิรวิชญ์ การินทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๓๙

เด็กชายณัฐพล พรามน้อย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๐

เด็กหญิงวิภาดา คำมัน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๑

เด็กหญิงพิริสา พาสันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๒

เด็กหญิงปนัษดา จันทรานนท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๓

เด็กหญิงธินิดาธรณ์ คูณสวัสดิ

์

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา กล้าจริง
๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อุปมา
๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๖

เด็กหญิงณิชากร อาภรศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๗

เด็กหญิงจิณณพัต ปาทานนท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๘

เด็กหญิงพรณัชชา โคตรชัย
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๔๙

เด็กชายธนพล ชนะมี
๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๐

เด็กชายกฤษดาพร สุวรรณคำ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๑

เด็กชายวัชรพงษ์ ดวงราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญมาทน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๓

เด็กชายสิทธินนท์ จารุวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วรรณประภา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๕

เด็กชายรชานนท์ บุญกันหา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๖

เด็กหญิงทิฆัมพร กัญญาพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๗

เด็กหญิงสุกัณนิกา สิมมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๘

เด็กชายมนัญชัย ประทุมเลิศ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๕๙

เด็กชายสุริยา วงคำผา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๐

เด็กชายศุกลวัฒน์ แก้วศรีเคน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ วิเศษ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ จันดวงศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๓

เด็กหญิงสาวิตรี จันทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๔

เด็กหญิงสิริกุล พึงโพธิ

่ ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๕

เด็กหญิงสุพรรษา ยะฮาด
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) โนนใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๖

เด็กชายภาณุ ผลพูล
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๗

เด็กหญิงจริยา พลกันยา ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๘

เด็กชายฐาปกรณ์ ปะถะมา ๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๖๙

เด็กชายเอกมงคล ทะบุระกรณ์ ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๐

เด็กหญิงอริสา ปะถะมา ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๑

เด็กชายอนุชิต คะเนแน่น
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๒

เด็กหญิงจิริภา ไชยกุมาร
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๓

เด็กหญิงสุภาพร สารทอง
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๔

เด็กหญิงกนกจันทร์ คำเชือ

้

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๕

เด็กชายไชยา อุดาหน
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๖

เด็กหญิงสุญาณี แก้วศรี
๒๒/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๗

เด็กชายอลงกรณ์ อุทุม
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๘

เด็กชายทวีชัย ด้วงทอง
๑๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๗๙

เด็กชายสิริวัฒน์ เจริญรัมย์ ๑/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๐

เด็กชายคุณากร สัจสุวรรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๑

เด็กชายจาตุรพงศ์ แก้วนิล
๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๒

เด็กชายเอกรัฐ บุญเชิญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๓

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเชิญ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๔

เด็กชายศิริราช พิลาศาสตร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๕

เด็กหญิงเกตุมณี อุปมา
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๖

เด็กหญิงปณิดา วงสุรีย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๗

เด็กหญิงธัญพิชญ์ฌา วรรณประภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก หนองบัว  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๘

เด็กชายวรวุฒิ พรมดาว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๘๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ มันวงค์

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๐

เด็กหญิงแพรวพรรณ ตุนาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๑

เด็กชายณรงค์ ยงศิลป
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๒

เด็กหญิงอาภา เขียววิจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๓

เด็กชายจีรายุทธ บุระมาศ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๔

เด็กชายธีรยุทธ ศรีบุษย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๕

เด็กชายคมสันต์ อินทร์โสม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๖

เด็กหญิงภัชราภรณ์ สีซา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๗

เด็กชายณภัทร สวัสดิพงษ์

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๘

เด็กชายณัชชานนท์ หล้าบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๘๙๙

เด็กหญิงปาลิตา สมาฤกษ์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๐

เด็กหญิงปรายฟา คำสุนีย์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๑

เด็กชายอนุรักษ์ ศรีรักษา
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๒

เด็กหญิงทิพย์เกษร ฐิตะสาร
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๓

เด็กชายภาณิน สิงห์สถาน
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๔

เด็กหญิงเกษติสร พลาศรี
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๕

เด็กหญิงณัฐณิชา หล้าบุตร
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๖

เด็กชายจิตรภานุ ทวีแสง
๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๗

เด็กหญิงญาณิศา วงศ์ศรี
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๘

เด็กหญิงธิลมพร ฐิตะสาร
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๐๙

เด็กชายศรัญยู ธรรมวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๐

เด็กหญิงจิรนันท์ ภูอ่อน
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๑

เด็กชายกฤษณะ วารีสะอาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๒

เด็กหญิงพรนภา จิตธรรม
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๓

เด็กชายกิตติภูมิ โสภาพ
๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๔

เด็กชายธีระภัทร แต้มทอง
๓๐/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๕

เด็กชายธนพล ราชภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๕๒

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๖

เด็กชายระพีภัทร ใดจุตโน
๑๓/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๗

เด็กชายกิตติกานต์ คูณทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๘

เด็กชายอนันธชัย บุญเหลา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๑๙

เด็กชายจักรพงษ์ จันทะเวช
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๐

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แปลงศร
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๑

เด็กหญิงศิริภาดา เบาะฉาะ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๒

เด็กหญิงจิราวรรณ กิงมัน

่ ่

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๓

เด็กหญิงฐิตาพร อิมแบน

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๔

เด็กหญิงนภัสร สิทธิโสม
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๕

เด็กชายพรพิทักษ์ ก้อนคำ
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๖

เด็กหญิงขรินรัช นิลไชย
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๗

เด็กหญิงพัชริน แปลงศรี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๘

เด็กชายชิณกร พิมพกรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๒๙

เด็กหญิงศิริประภา มณีกัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๐

เด็กชายธวัชชัย จำรัสฉาย
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๑

เด็กชายภูวนัย ศรีอำนาจ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๒

เด็กชายอิทธิกร นนพละ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๓

เด็กชายแฮล์รี

่

ผิวอ้วน
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๔

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ โพธิศรีทอง

์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๕

เด็กชายภัชรพล บุตรักษ์
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๖

เด็กหญิงสุภิญญา บุญชู
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๗

เด็กหญิงณัฐริกา ประทำมา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๘

เด็กชายโชคอนันต์ นามพิมพ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๓๙

เด็กหญิงสุพัตรา ช่ออ่วม
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๐

เด็กหญิงสาริตา ดูลา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๑

เด็กหญิงมินตรา ร่มศิลป
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๒

เด็กชายณัฐรัฐ นิยม
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๓

เด็กชายวรโชติ นามพิมพ์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๔

เด็กชายวีระพล ชาวตระการ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๕

เด็กหญิงตรีทิพย์ อินทรุกขา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๖

เด็กหญิงอรวรรณสา ศรีธรรมมา
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๗

เด็กชายสิทธินนท์ อินทร์สูงเนิน
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๘

เด็กหญิงกรรณิกา เทียมทัด
๑๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๔๙

เด็กหญิงบุญฤทธิ

์

บุญประกอบ
๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๐

เด็กชายกุลกิต บุญชิต
๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๑

เด็กหญิงณัฐวิกา ผาลา
๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๒

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

ศรีทอง
๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๓

เด็กชายวิษณุ ชนิวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๔

เด็กหญิงศศิกานต์ บุระมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ วันทะนา
๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๖

เด็กชายไอลิน โพธิศรี

์

๒๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๗

เด็กชายปยฉัตร พันไผ่
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๘

เด็กหญิงพิมศิริ ปองคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๕๙

เด็กชายเฉลิมชัย พิมา
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๐

เด็กชายธรรมชาติ ไทยแท้
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๑

เด็กชายศุภโชค วันศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๒

เด็กชายอัครเดช รุ่งเรือง
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๓

เด็กหญิงเกวลิน คูณสุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ศรียา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๕

เด็กหญิงชลธิชา น้อยนันตะ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๖

เด็กหญิงณัฏฐริการ์ สุขหอม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๗

เด็กหญิงปนัดดา พันธ์วิชัย
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๘

เด็กหญิงพัชรธิดา พิลารักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๖๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา ผลทอง
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๐

เด็กหญิงปณิตา โลหะกุล
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๑

เด็กชายดิน คำจุน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๒

เด็กชายชลกร จิตธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๓

เด็กชายธันวา แก่นกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๔

เด็กชายธีรวัฒน์ บานแย้ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๕

เด็กชายปยชนน์ หอมจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๖

เด็กชายปยะณัฐ ปลับศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๗

เด็กชายวลากร แสงกล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๘

เด็กชายวีระวัฒน์ จาระงับ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๗๙

เด็กชายเอกลักษณ์ ดวงศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๐

เด็กหญิงขวัญตระกูล นาคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๑

เด็กหญิงจินดามณี เจริญเชาว์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๒

เด็กหญิงทิพย์อาภา พันพิลา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๓

เด็กหญิงนิดทิดา ประดา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๔

เด็กชายธวัชชัย บานแย้ม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๕

เด็กชายอัครชัย รุ่งเรือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๖

เด็กหญิงพัชรวลัย ชลบุญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๗

เด็กชายณัฐนันท์ มิงมูล

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๘

เด็กชายสุริยา สมเสนาะ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๘๙

เด็กชายยอดเมือง คำงาม
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๐

เด็กชายฟาใส คุโนรัมย์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๑

เด็กชายสรยุทธ คงมาก
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๒

เด็กชายอนุพงษ์ จิตธรรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๓

เด็กชายธนกฤต กอแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๔

เด็กชายปญญา แก้วใส
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๓ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ พรมงาม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๖

เด็กชายอนุชิต สารีมุงคุณ
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๗

เด็กหญิงขวัญจิรา กอแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๘

เด็กชายฉันทพัฒน์ ประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๑๙๙๙

เด็กชายสิทธิวัช ทาโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๐

เด็กหญิงอภิสรา กอแก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๑

เด็กหญิงกรองแก้ว นะรารัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวสด
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๓

เด็กชายอนุชิต นามเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๔

เด็กชายกำพล วามะสุข
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๕

เด็กชายกิตติภพ สุขานนท์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๖

เด็กชายกิตติภูมิ สุขานนท์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๗

เด็กชายธนกฤต ภิญญะชาติ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๘

เด็กชายนัฐวัฒน์ ศรีมหันต์
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๐๙

เด็กชายวีระศักดิ

์

ผิวจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๐

เด็กชายศุภณัฐ ทองดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๑

เด็กชายศุภวิชญ์ ทองดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๒

เด็กชายศุวัตรชัย ศรีมุงคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๓

เด็กหญิงขวัญพร สาธุจรัญ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๔

เด็กหญิงวัณวิษา วงษ์สอน
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๕

เด็กหญิงสุภัชชา ทองพิเศษ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๖

เด็กหญิงอัญชลีภรณ์ พรมคำ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๗
เด็กชายอพิพัฒน์พงษ์ แสงทอง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๘

เด็กชายวายุ มามาก
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๑๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ภูงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๐

เด็กชายทักษ์ดนัย โขมะพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๑

เด็กชายปภังกร บุญสมัย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปกพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๓

เด็กชายภัทรพงษ์ นามสิริ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๔

เด็กชายธีรวัฒน์ วงศ์ศรี
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๕

เด็กชายวัชระ คีรีเขียว
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๖

เด็กชายธนชัย ศรีนวล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๗

เด็กชายวงศธร ทองพิเศษ
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๘

เด็กหญิงปาณิสรา ประภาพักตร์
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๒๙

เด็กหญิงปาลิตา แสนอ้วน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๐

เด็กหญิงศศินา สิงหเสนา
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๑

เด็กหญิงพรนิพา หอมหวล
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๒

เด็กหญิงจิตราวรรณ พรมดาว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๓

เด็กหญิงกุลพัชร หลงชิน
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๔

เด็กหญิงนภัสสร วัฒราช
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๕

เด็กหญิงพัชริน นิลเนตร
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๖

เด็กหญิงเขมนิจ นาบำรุง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๗

เด็กชายพรรษา สาภิราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๘

เด็กชายเอกนัฐ เสาะหายิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๓๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

นามจันดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๐

เด็กหญิงวิจิตรา รวมวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๑

เด็กหญิงกรวรา ดำนิล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๒

เด็กชายก้องเกียรติ บุญประจำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๓

เด็กชายศุภกิจ โพธิสาจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๔

เด็กชายแอนดริว ศรีมุงคุณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๕

เด็กหญิงคุณัชญา จงเจือกลาง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๖

เด็กชายนิธัชพงศ์ ศิริเทพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๗

เด็กชายสหัสวรรษ สวัสดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๘

เด็กชายบุญศรี พระศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๔๙

เด็กหญิงอรจิรา คงรอด
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๐

เด็กชายนัฐวุฒิ สมเภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๑

เด็กชายดนัย ราชเพียแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๒

เด็กชายวายุ ศิริเทพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๓

เด็กชายสิทธิโชค นนทะใส
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๔

เด็กชายกิตติพงษ์ โขมะจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๕

เด็กชายธนากร ภาระบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๖

เด็กชายสุภัทร บุญลาด
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ประดับศรี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๘

เด็กหญิงนุจิรา บัวแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๕๙

เด็กหญิงบุหลัน พิมพ์วงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๐

เด็กหญิงปติมากร กิงมัน

่ ่

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์ โพธิชัย

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๒

เด็กหญิงวนิดา สีทน
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๓
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์ ต้นวงศ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๔

เด็กชายดนตรี สุทธิประภา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๕ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๕

เด็กชายอติเทพ พิมพรัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๖

เด็กชายธีรภัทร ดวงแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๗

เด็กหญิงชนาพร น้อยบุญมา
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๘

เด็กชายก้องภพ อุดมพืช
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๖๙

เด็กชายอธิวัฒน์ โคตรพัน
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๐

เด็กชายพลพิพัฒน์ คืนดี
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๑

เด็กหญิงฐิติภรณ์ แสงสว่าง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๒

เด็กชายภูวดล วรธรรม
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๓

เด็กชายปติกร ทองแสง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๔

เด็กชายพิศนุชัย เล็งสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๕

เด็กชายราชจักร์ หาระสาร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๖

เด็กชายธนากร พันตรา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๗

เด็กหญิงสุภาวดี โรยอำไพ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๘

เด็กหญิงจุฑามาศ เบ้าหล่อเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๗๙

เด็กหญิงสายธาร ก้อนคำ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๐

เด็กหญิงสิริกร ละยศ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา พรมจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๒

เด็กหญิงพิมพากานต์ คืนดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๓

เด็กหญิงจิรัชญา อินทรยู่
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๔

เด็กชายกิตติธัช คุ้มครอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๕

เด็กหญิงอุษา สังขะโห
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๖

เด็กหญิงอภิสร หอมวงศ์
๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร หาดคำ
๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๘

เด็กชายศราวุฒิ คำทอง

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๘๙

เด็กชายปฏิพัทธ ขันธิวัตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๐

เด็กชายเอกพจน์ ชมทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๑

เด็กชายสุริยา สำลีอ่อน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๒

เด็กชายภูมิสวัสดิ

์

เกษมสุข
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๓

เด็กชายคมกฤต พรมจำปา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๔

เด็กชายอานุภาพ สิงห์โตทอง
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๕

เด็กชายวิศรุต กรายทอง
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๖

เด็กหญิงเจรจิรา พืชหมอ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๗

เด็กหญิงพิชญาภา ปติแก่นทราย
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๘

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ โคตะวงศ์
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๐๙๙

เด็กหญิงอรทัย บุญเนตร
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๖ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๐

เด็กหญิงนันธิยา อัคชาติ
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๑

เด็กชายสมรัก โทรพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มีทอง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศิริวาลย์
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๔

เด็กหญิงอินทิรา หอมจำปา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๕

เด็กหญิงพัชยา ไกรอำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๖

เด็กชายอาทิตย์ สีสังปด
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๗

เด็กหญิงอรอุมา ขำเอียม

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๘

เด็กชายอัศราวุฒิ เพ็งพิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ก้อนคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

กออ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๑

เด็กหญิงจินตพร เพ็งพิมพ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๒

เด็กหญิงมุกตาภา อวยพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๓

เด็กหญิงกรกัญญา แก้วอินทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๔

เด็กหญิงกุลธิดา อาสาสู้
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๕

เด็กหญิงอุมาวดี งามประเสริฐ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๖

เด็กหญิงณิชา เทพศรีทา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๗

เด็กหญิงยุพากร วงษ์กลม
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๘

เด็กหญิงรินรดา เวชสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๑๙

เด็กหญิงสุชาวดี ศุภรักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๐

เด็กชายธานินทร์ วิชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๑

เด็กชายยุทธภูมิ ผิวมะนาว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๒

เด็กชายนันทชัย นามวงษา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๓

เด็กชายวุฒิชัย เครือเนตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๔

เด็กชายอุทิศ บัวแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๕

เด็กหญิงวริศรา ผิวมะนาว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๖

เด็กหญิงวรธิดา เจริญลอย
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๗

เด็กชายจตุชัย หอมนาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๘

เด็กชายอดิศร ภูมิภักษ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๒๙

เด็กชายตันติกร บุญธรรม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๐

เด็กชายพิทักษ์ ชาวตระการ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๑

เด็กชายภิญโญ ธิสาวงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๒

เด็กชายวรเชษฐ์ แก้วกัญญา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๓

เด็กชายวัชรภณ มลพิภักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๔

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ดอกแก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๕

เด็กหญิงจันทราทิพย์ โอชพันธ์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๖

เด็กหญิงปริชญา ศรีอ่อนตา
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๗

เด็กหญิงปาริชาติ นามเวช
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๘

เด็กหญิงปภัสสร ชาวตระการ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๓๙

เด็กหญิงปุณญาภรณ์ นันตา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๐

เด็กหญิงภาวดี แปลงศรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๑

เด็กหญิงเยาวเรศ เพ็ชรหงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๒

เด็กหญิงสิริวิมล ศรีอ่อนตา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๓

เด็กชายศุภสัณห์ พ้นภัย
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๔

เด็กชายกิตติธรา โสดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๕

เด็กชายธงชัย ชาวตระการ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

คงคูณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๗

เด็กชายทัชชนะ ชายผา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๘

เด็กชายพรวิจิตร บุญธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๔๙

เด็กหญิงกิตติยา นามสมดี
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๐

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ สีดาวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๑

เด็กหญิงมณฑกานต์ แก้วกัญญา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๒

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญเทียง

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๓

เด็กหญิงมนนะพา ภูมิรักษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๔

เด็กหญิงวริศรา บำรุงพงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๕

เด็กหญิงศิริภัสสร ชมทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๖

เด็กหญิงสุธิดา ขันธะเวช
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๗

เด็กหญิงสุธาวัลย์ เรียนพิมพ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๘

เด็กหญิงโสภิดา สิงห์สถาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๕๙

เด็กหญิงมาฆะชา โหตรภวานนท์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๐

เด็กชายณัฐนนท์ ประสพสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๑

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ชมทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๒

เด็กหญิงวรินรำไพ พร้อมสุข
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๓

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แถมบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๔

เด็กชายกฤษณะ สิมมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๕

เด็กชายญาณวุฒิ กินามณีย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๖

เด็กชายอัมรินทร์ เวชสาร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๗

เด็กชายภูวนารถ โพธิสุวรรณ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๘

เด็กชายชานนท์ โพธิศรี

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๖๙

เด็กชายบดินทร์ พรมศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๐

เด็กชายนันทวัน ศรีอ่อนตา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๑

เด็กชายวิรชัย เวชสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๒

เด็กหญิงณฐพร กองทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๓

เด็กหญิงเสาวรส เครือคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๔

เด็กหญิงจอมขวัญ จรลี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๕

เด็กชายธวัชชัย หอมนวล
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๖

เด็กชายเวโรจน์ ทองพล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๗

เด็กหญิงชบาไพร บุญธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๘

เด็กหญิงสุขฤทัย มันสัตย์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๗๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พิมพ์ทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๐

เด็กหญิงกานต์ทิตา บุญธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๑

เด็กหญิงปยธิดา ศรีอ่อนตา
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๒

เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ อ้วนผิว
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๓

เด็กหญิงวิยดา ม่วงขาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๔

นางสาวศิริรัตน์ กิงสกุล

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๕

เด็กหญิงอภัชราภา ขาวฟอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๖

เด็กหญิงปริดา ระยับศรี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๗

เด็กชายชนะชัย พิมพกรรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๘

เด็กชายโชคชัย นามเวช
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๘๙

เด็กชายอนุชิต มันสัตย์

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๐

เด็กหญิงเนตรนภา ศรีนวล
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๑

เด็กชายชลกร กาวิละ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๒

เด็กชายทัศนัย พลาศรี
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๓

เด็กหญิงกัณฐิกา สีดา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๔

เด็กหญิงยลดา พิมพกรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๕

เด็กหญิงจันจิรา เพ็งจอหอ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๖

เด็กชายนันท์นภัส บุญยัง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๗

เด็กชายวีรพัฒน์ วานสิน
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๘

เด็กชายธีรยุทธ สว่างแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๑๙๙

เด็กหญิงอภิสรา สุโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๐

เด็กชายปฏิภาณ บุญทัน
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๑

เด็กหญิงครองขวัญ นาจารย์
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๒

เด็กหญิงพีรดา สมสวย
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๓

เด็กหญิงภัทรวดี วิลามาตย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา วงศ์ชมภู
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๙ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๕

เด็กชายเอกพันธ์ แสนคูณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๖

เด็กชายไชยวัฒน์ หอมจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๗

เด็กหญิงธนัชพร พันธ์ผิว
๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๘

เด็กชายปญญา ขาวเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๐๙

เด็กหญิงกลมชนก สมหวัง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๐
เด็กชายเกียรติธวัชชัย

อะสูนย์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๑

เด็กชายจิรายุ สารีวัน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๒

เด็กชายประวร พึงปา

่

๐๑/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๓

เด็กชายพลกวี วงศ์วรรณ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๔

เด็กหญิงวันดี สมภาร
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๕

เด็กชายเสรีปรีชา พิศเพ็ง
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๖

เด็กหญิงกมลพรรณ นาหมืน

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๗

เด็กหญิงเกดศริน จอมเกาะ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๘

เด็กหญิงนงนภัส ชินวรรณะ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา มาพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๐

เด็กหญิงวิรดา แสนทวีสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๑

เด็กชายวีระภาพ เอมสรรค์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๒

เด็กชายรัตติพงษ์ วงษ์ละคร
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๓

เด็กชายศรายุทธ จันทร์สุข
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๔

เด็กชายไชยสิทธิ

์

ขันธิวัตร
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๕

เด็กชายธนาการ ขันติกุล
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๖

เด็กชายสิวะ ทองทับ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๗

เด็กชายวีรศรุต ลอยหา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๘

เด็กชายตะวัน แดงงาม
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๒๙

เด็กชายพงศกร ทองขาว
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๐

เด็กชายคมสัน บุญชม
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดวงแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๒

เด็กชายลัทธพล ทองจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๓

เด็กชายธนพัฒน์ ขันบุตรศรี
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๔

เด็กหญิงธัญธร ทะวงค์พันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๕

เด็กหญิงอรธิดา แถมวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๖

เด็กหญิงชนาภา อินทะราชา
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๗

เด็กหญิงถิรดา วงษ์ละคร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๘

เด็กหญิงกชกร ขันธิวัตร
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๓๙

เด็กหญิงนิภา จันทร์จริง
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๐

เด็กหญิงกรกนก ขันธิวัตร
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๑

เด็กหญิงศริญาภรณ์ กันยามา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๒

เด็กหญิงภัทรธิดา นามพงษ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๓

เด็กหญิงนฤภร หาหลัก
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๔

เด็กหญิงพัชราภา ดวงดูสัน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๕

เด็กหญิงนิภาพร เหลาพรม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ชบาศรี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๗

เด็กหญิงธารทิพย์ จันทร์ประชู
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๘

เด็กหญิงกุลนันทน์ ศรีแก้ว
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๔๙

เด็กหญิงกวิตา กองแก้ว
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๐

เด็กหญิงญานิกา บุญชม
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๑

เด็กหญิงแพรวรุ่ง เคนงาม
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๒

เด็กชายอาชัญ ขวาอุ่นหล้า
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา คำชาลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๔

เด็กชายผดุงเดช เชิดไชย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๕

เด็กหญิงนภัส ไกรวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๖

เด็กชายตะวัน พรมสุรินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๗

เด็กชายชินวัตร ศิลาเลิศ
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๘

เด็กชายงามพล ไชยรัมย์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๕๙

เด็กชายยศกร อุ่นหล้า
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๐

เด็กหญิงอลิชา โม๊ะศรี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๑

เด็กหญิงสุพิชชา โม๊ะศรี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๒

เด็กหญิงเทพี โม๊ะศรี
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๓

เด็กหญิงมณฑิตา จันทร์จริง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๔

เด็กหญิงวณิดา ชืนชม

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จรูญศรี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๖

เด็กหญิงพุธดาวัยล์ โพธิราช
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๗

เด็กหญิงอัณมณี ศิริมาตย์
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๘

เด็กชายศราวุฒิ คูณแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๖๙

เด็กชายอัฐตพล อุปโภค
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๐

เด็กหญิงปริชาติ เพ็ญพักตร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๑

เด็กหญิงวิภาพร กลางเมือง
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๒

เด็กหญิงรัศมีจันทร์ บุญสุข
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๓

เด็กหญิงเกษร ไชยจักร
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ ปกเคระเต
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๕

เด็กหญิงเขมิกา ดวงแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร เพ็ญพักตร์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๗

เด็กชายธนกฤต ศิริมาตร
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๘

เด็กชายภัทร อุปโภค
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๗๙

เด็กชายพรสมบูรณ์ สมนึก
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๐

เด็กชายจารุกิตติ

์

อาษาสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๑

เด็กชายเอกรัตน์ พาเวียง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๒

เด็กหญิงจุติมา โมะศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๓

เด็กชายอดุลเดช ชินพาส
๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๔

เด็กชายนริศ ดิษฐเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๕

เด็กหญิงสาลินี ศิริมาตร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๖

เด็กหญิงวรรณธิดา จันทรา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๗

เด็กหญิงจันจิรา แสงใบ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ มัสสาธรรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๘๙

เด็กหญิงนุชธิวา คำมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงทน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๑

เด็กหญิงจันทิมา อินทราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๒

เด็กหญิงจิรภิญญา พิมพ์วงศ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๓

เด็กหญิงชลลดา คงทน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๔

เด็กหญิงชลลดา คงทน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๕

เด็กหญิงณัฐพร วันสีดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๖

เด็กหญิงภัทรชริณ จอมขวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๗

เด็กหญิงวนัสนันท์ พึงพิศ

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคูณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๒๙๙

เด็กชายธนูกร พระงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๐

เด็กชายวัชระยุทธ หนองบัว
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๑

เด็กชายสุประกิจ จอมพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๒

เด็กชายอภิชาติ คงทน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๓

เด็กหญิงพิราภรณ์ คำเนาว์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๔

เด็กหญิงวรรณภา รวมวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ชินพาส
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๖

เด็กหญิงสุธิดา แสงใบ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๗

เด็กชายสมศักดิ

์

แสงเขตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๘

เด็กชายสมชาย บัณฑิตย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๐๙

เด็กหญิงณัฐฐาพร คงทน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๒ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๐

เด็กหญิงนิชชานันท์ วงษ์ลอย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๑

เด็กหญิงสกาวเดือน แสงสุนีย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๒

เด็กหญิงสิรีธร จันทร์เมืองหงส์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๓

เด็กหญิงทิพรัตน์ พิมพ์วงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๔

เด็กชายธีระภัทร โพธิสุวรรณ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๕

เด็กชายพงษ์ศิริ คงทน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๖

เด็กชายกฤตยชญ์ รักพรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๗

เด็กชายเพชรรัตน์ เพ็งงาม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๘

เด็กหญิงวัศยา เบ้าทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๑๙

เด็กชายมงคล พิมพ์วงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๐

นางสาวสุกัญญา ชินพาส
๒๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๑

เด็กชายนิคม บุญเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๒

เด็กชายกานต์ชัย สุนทะลา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๓

เด็กชายศุภกร จันทร์สุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๔

เด็กชายเอกชัย พานิช
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรเสงียม

่

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๖

เด็กหญิงรัตนณารี สุขกาย
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๗

เด็กหญิงบุษศรากร จันทร์สุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ ช่วยสุข
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๒๙

เด็กชายธันวา คงทน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๐

เด็กหญิงจามจุรี แพงสิงห์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๑

เด็กหญิงปานทิพย์ จันทร์สุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์ บุตรดาวงศ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๓

เด็กชายศุภเดช หาสอน
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

มันธรรม

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๕

เด็กชายโชคทวี นาเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๖

เด็กชายจักรพันธ์ กระจ่างกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๗

เด็กชายศักดา จันทะเวช
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงทน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๓๙

เด็กชายนนทชัย ชัยรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๐

เด็กชายเอกพงศ์ เพ็งกระจ่าง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๑

เด็กชายภัทรดนัย สมนึก
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๒

เด็กชายสมยศ ไชยสาร
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๓

เด็กชายกนกพล อุสาริด
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๔

เด็กชายวีรยุทธ จันกำเนิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๕

เด็กชายกวินภูมิ เพ็ญพักตร์
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ชืนชม

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๗

เด็กชายวิทวัส แถมวงษ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๘

เด็กชายปรมิน แก้วลอดหล้า
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๔๙

เด็กหญิงวาสนา แก้วโพธิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๐

เด็กหญิงศิริพร สมสะอาด
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๑

เด็กหญิงญาณิศา พรมหล่อ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๒

เด็กหญิงรฏามณี โยธารักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๓

เด็กหญิงสรัสวดี ชืนชม

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชืนชม

่

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๕

เด็กหญิงศนลินา คำสุข
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๖

เด็กหญิงอรปรียา ศรีจันดี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๗

เด็กหญิงอัญชลี บุญจันดา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๘

เด็กหญิงวาสนา แก้วสาลี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๕๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงเขต
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๐

เด็กหญิงสุพัชชา สุภาวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๑

เด็กหญิงวนิดา ชืนชม

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๒

เด็กชายธนกฤต โคตรเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์ทัย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๔

เด็กชายเจษฏากร โม๊ะศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์ดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๖

เด็กชายสุริยา คงทน
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๗

เด็กชายพันธี แสงเขตต์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๘

เด็กชายกฤษดา กัณหาวัน
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๖๙

เด็กชายศุกลวัฒน์ ขวัญงาม
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๐

เด็กชายวีรเดช เกตุละ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๑

เด็กชายธวัชชัย โคตรบุญเรือง
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๒

เด็กชายพีรภัทร วงษ์สุรินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๓

เด็กชายเจษฎา แสงเขตต์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๔

เด็กชายวุฒไกร ไชยรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๕

เด็กหญิงลลิตา เกิดแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๖

เด็กหญิงวรรณทนา คำสุข
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๗

เด็กหญิงนัทชริกา นาพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๘

เด็กหญิงจิรากาล บุคำ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๗๙

เด็กหญิงอรพรรณ คงทน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๔ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๐

เด็กหญิงดวงเนตร แสงเขตร
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๑

เด็กหญิงกฤตพร ค่องนอก
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๒

เด็กหญิงชนินาถ คำสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๓

เด็กชายศรัณยู โพธิงาม

์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๔

เด็กหญิงนงลักษณ์ แสงชมพู
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๕

เด็กหญิงเบญจมาศ บัวผัน
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๖

เด็กหญิงกันยา แสงชุมภู
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๗

เด็กหญิงปยฉัตร พิลาคุณ
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๘

เด็กชายพงษ์พนันท์ มณีภาค
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๘๙

เด็กชายภานุวัฒน์ อินโสม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๐

เด็กชายนันทวุฒิ บูชายันต์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงแดง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๒

เด็กชายอนาวินท์ แสงชมภู
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๓

เด็กหญิงธนภรณ์ สาระพล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สุทำเรา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๕

เด็กหญิงนพัสศร ศรีพรมมา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๖

เด็กชายสราวุฒิ บุญสืบ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๗

เด็กหญิงปาลิตา ลาโพธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๘

เด็กหญิงวันละดี แสงไพ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๓๙๙

เด็กชายกฤกบดินทร์ สีแสด
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๐

เด็กหญิงโฉมพิไล นาหว้า
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๑

เด็กหญิงสุนิสา ผากำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๒

เด็กชายกฤษฎา สีเเล
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๓

เด็กชายทวีพงศ์ สิงห์สา
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๔

เด็กชายทรัพย์อนันต์ คำดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๕

เด็กชายเจษฎา ส่งศรี
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๖

เด็กหญิงลลิดา ล้านศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญสุข
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๘

เด็กหญิงลักษิกา ทองมา
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๐๙

เด็กหญิงปนัดดา พุทธิชนม์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๐

เด็กหญิงปริยากร รวยลาภ
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๑

เด็กหญิงวิมลศิริ จันทะเเสง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๒

เด็กชายนิติภูมิ เชยจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๓

เด็กชายคธาวุฒิ คุณธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๔

เด็กหญิงภูชิรญา วงศ์ชนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๕

เด็กชายสมชัย ถุระพัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๖

เด็กหญิงยุวดี สงสะอาด
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๗

เด็กหญิงอภัสริญญา สงสอาด
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๘

เด็กชายวัชรพล ศิริสุภะ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๑๙

เด็กชายเจนณรงค์ เสนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๐

เด็กชายธีรเดช บุญสืบ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๑

เด็กชายปวริศ สาธุพันธ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ สาธุพันธ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๓

เด็กหญิงทยิดา จันทร์เอียม

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๔

เด็กหญิงปาลิตา จันทะแสง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๕

เด็กหญิงปยธิดา หานาค
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๖

เด็กหญิงสมพร สาธุพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๗

เด็กหญิงกัลยา บุญสืบ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๘

เด็กหญิงแพรวพราว ศรีคุณ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๒๙

เด็กหญิงปนัดดา สาธุพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๐

เด็กหญิงณัฐนรี สีหานาม
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๑

เด็กชายสกฤษฎ์ คงทน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๒

เด็กชายวันเฉลิม พละกรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๓

เด็กชายวรัญู ชูเลิศ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๔

เด็กชายวัชรพล ดอกไม้
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๕

เด็กชายบัญชา สมชาติ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๖

เด็กหญิงณัฐิญา สงสอาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แพงศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ คำดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๓๙

เด็กหญิงปาริตา นามชารี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๐

เด็กชายธนกฤต สีหานาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๑

เด็กชายนพรัตน์ สีหานาม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๒

เด็กหญิงวิไลพร สีหานาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๓

เด็กหญิงศุภกานต์ สีลารักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๔

เด็กชายสกลสุภา หมืนมา

่

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๕

เด็กชายพศุตม์ สุทธิธรรม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๖

เด็กหญิงนิตยากร ศรีภูมินทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๗

เด็กหญิงนำฝน บุญทวี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๘

เด็กหญิงช่อเพชรรัตน์ โสภาพ
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๔๙

เด็กหญิงภัทรสุดา เชิดทองหลาง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๐

เด็กหญิงจิตรานุช อบบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๑

เด็กหญิงอนิตศลา กุลวงศ์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๒

เด็กหญิงสุชาดา ศรีหาเวช
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๓

เด็กชายพัสกร ขนทรัพย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๔

เด็กชายกฤษฎากร จันทรา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๕

เด็กชายวีระพล คาดหมาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๖

เด็กหญิงธิติมา พิมพ์เสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๗

เด็กหญิงเปมิกา เหลือมใส

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๘

เด็กหญิงมนพร ตระการจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๕๙

เด็กชายเดชณรงค์ วงษ์แก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๐

เด็กชายมนตรี บ้านสระ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

สารีมุงคุล
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๒

0ธีรพงษ์ นาคะวงค์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๓

เด็กชายนครชัย แสงกล้า
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๔

เด็กชายนพรัตน์ สงสอาด
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๕

เด็กหญิงจุรารัตณ์ คลังอาจ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๖

เด็กหญิงรัชดา สีทา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๗

เด็กหญิงอาริษา สาธุพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๘

เด็กชายคฑาวุติ ภักดีวุติ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๖๙

เด็กชายธวัชชัย ตันเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๐

เด็กชายประสิทธิ

์

คันธพฤกษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๑

เด็กชายวิชัย ชารีเครือ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ สิงห์สา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๓

เด็กชายณัฐวร โคตรกาล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๔

เด็กชายรชานนท์ ท้าวมา
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๕

เด็กชายวชิราวุธ หนึงชนะ

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๖

เด็กชายอดิศร ขันธชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๗

เด็กหญิงธนิดดา พิลาคุณ
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๘

เด็กหญิงปุณยนุช เชือสกุล

้

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๗๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ ประเคนจิตร
๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา พินธุกรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๑

เด็กชายอภิวัฒน์ สุริบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พินธุกรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๓

เด็กชายนวพล โพธิสุวรรณ

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ พูลพล
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๗ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๕

เด็กชายสิทธิชัย กิติยากูล
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๖

เด็กชายยศกร แสงกล้า
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๗

เด็กหญิงชุลีพร มุงคุณพล
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๘

เด็กหญิงเพชรไพลิน ชัยวารี
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๘๙

เด็กชายรณชัย แสนโสม
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๐

เด็กชายนาวี โคตรอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ เอือทัดทาน

้

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๒

เด็กหญิงจันทิมา ดอกเด็น
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๓

เด็กหญิงลีลาวดี ไชยบุตร
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ กันโสม
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๕

เด็กชายณัฐกรณ์ จันทรสอน
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๖

เด็กหญิงอารดา จันทะแสง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ โพธิศรี

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๘

เด็กชายลัทธพงศ์ เห็มอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๔๙๙

เด็กหญิงยุวธิดา สารคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๐

เด็กชายนราธิป ไชยเชต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๑

เด็กชายพุทธินันท์ ทองเทพ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงจันดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๓

เด็กหญิงสุชานาถ ปองญาติ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๔

เด็กชายเจนยุทธ ภูมิทล
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๕

เด็กชายธนากร สงสะอาด
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๖

เด็กหญิงพิมพิลัย ไชโย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๗

เด็กชายนนทกานต์ สีชืน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๘

เด็กชายยุทธภูมิ ดอนตะโก
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๐๙

เด็กหญิงภัคจิรา แสงสว่าง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๐

เด็กหญิงสุกานดา สาธุพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๑

เด็กหญิงชลธิชา สุวรรณโรจน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๒

เด็กหญิงอรนุช ภูคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๓

เด็กชายกุลภาค คุณธรรม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๔

เด็กชายทักษิณ ภูงาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๕

เด็กหญิงสุรนันท์ ต้นสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๖

เด็กหญิงอรอนงค์ ภูงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๗

เด็กชายจีรพันธ์ สาธุพันธ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๘

เด็กชายชัยวัฒน์ รินทาง
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๑๙

เด็กชายณัฐภัทร ผากำ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๘ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๐

เด็กชายถิระยุทธ์ สุขแดง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ บุญพิมพ์
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๒

เด็กชายธนเจริญพงษ์ พลเยียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๓

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สีดาอ่อน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๔

เด็กหญิงภัทรภร หนูสะอาด
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันลา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๖

เด็กชายผดุงเดช ดาผา
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๗

เด็กชายศิวกร อุปภา
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๘

เด็กชายสุทัศน์ ศรีทอง
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๒๙

เด็กชายวิทยา พันธ์แดง
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองมา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๑

เด็กชายอัศฤกษ์ นนทะใส
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ขันไชย
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๓

เด็กหญิงพรฐิตา สุขชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ อุตรวัน
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๕

เด็กหญิงปนัดดา ส่งศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๖

เด็กหญิงวราทิพย์ ทาหาญ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๗

เด็กหญิงอโณทัย ขอนเต็ง
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๘

เด็กหญิงอริยา บุญศรี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๓๙

เด็กหญิงไอริสา มันวงศ์

่

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๐

เด็กหญิงสุวรรณา ปอมแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ขนทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันธุรา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๓

เด็กชายณัฐพล ค่อมคิรินทร์
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๔

เด็กชายธรรมรัตน์ ศรีสุธรรม
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๕

เด็กชายรังสิโรจน์ พัดไธสง
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๖

เด็กชายสุทธิภัทร บุตทะนา
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำวิชา
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๘

เด็กหญิงภัทรลภา วงศ์กัณหา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๔๙

เด็กหญิงวิจิตรา เชิดชู
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๐

เด็กหญิงอารยาณี พันธุรา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๑

เด็กชายเจษฎา ธาตุทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๒

เด็กชายวรุตม์ ศิรินัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๓

เด็กชายอนุชาติ หงษ์ชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๔

เด็กหญิงอาภัสรา สีมันตะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๖

เด็กชายภควัฒน์ แสนทวีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๗

เด็กชายณรงค์กรณ์ ทองแก้ว
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๘

เด็กชายศรายุทธ ศุภรักษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ โยธาหาญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๐

เด็กชายสิทธิชัย อัศวะราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๑

เด็กชายอภิรักษ์ อินประสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๒

เด็กชายจักราวุฒิ แก่นสาธุ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๓

เด็กชายศิลายุทธ คูณทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศุภรักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๕

เด็กชายวัชรพงษ์ พรมโพธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๖

เด็กหญิงนิภาวรรณ กิงมัน

่ ่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๗

เด็กหญิงปวิตรา ฐิตะสาร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๘

เด็กชายทักษิณ เชืองดี

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ สิมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๐

เด็กชายพุทธิพงศ์ ศรีชืน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๑

เด็กชายวันชัย คำสด
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๒

เด็กชายสถิตย์ ชะโนรับ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ รางเงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๔

เด็กชายสิทธินันท์ โคตรพรมศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันดา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๖

เด็กหญิงอมรทิพย์ ผิวกำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

พาชัย
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๘

เด็กชายวุฒินัย ธรรมคำ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๗๙

เด็กชายทินวัตร บุญแรง
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๐

เด็กชายธนภัทร หอมนาม
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๑

เด็กชายอิทธิพล บุญขาว
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๒

เด็กชายอุเทน ผาคำ
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๓

เด็กหญิงณัฐสุดา พรมแบน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๔

เด็กหญิงอินธุอร ภูจัตตุ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๕

เด็กหญิงวาสิฐี เชืองดี

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๖

เด็กชายรติพงษ์ ส่งเสริม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๘

เด็กชายกิตติเชษฐ์ สุขเกษม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๘๙

เด็กชายนนทชัย โพธิน้อย

์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๐

เด็กชายบัณฑิต ฝางคำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๑

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญมาละ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๒

เด็กชายมนัส ไชยโกฏ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๓

เด็กชายศุภธนิศร์ สัมพันธวงค์
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๔

เด็กชายอนุชิต วงศ์ใหญ่
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๕

เด็กหญิงแพนภา บุญยงค์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๖

เด็กหญิงสุภัทรา สิงห์เลิศ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๗

เด็กหญิงสาวิณี ศรีปราชญ์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๘

เด็กหญิงสุพัฒน์ศิลา บุตรศรีภูมิ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๕๙๙

เด็กหญิงอนุศรา สมชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ญชาลี
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๑

เด็กชายภานุกร นนทิจันทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๒

เด็กชายธนวัตร หอมแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๓

เด็กชายธนากร นีระพัด
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๔

เด็กชายธีระพล พลกรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงเวียน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๖

เด็กชายธิเบศ เกศา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๗

เด็กชายอลงกรต แวงคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๘

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ต่อศิริ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๐๙

เด็กชายวิทศรุฬ บุญเนตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อัปมะกา
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุดดาลี
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๒

เด็กชายอนุชิต สีหนาถ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ ปตพี
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๔

เด็กชายอรรถพล ช้อยโทน
๐๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๕

เด็กชายธวัชชัย จันทร์ศรีมาต
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๖

เด็กชายธนัญชัย ทองศรี
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๗

เด็กหญิงวันวิสา พรมปญญา
๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๘

เด็กหญิงอุไรภรณ์ สมชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๑๙

เด็กชายอติกานต์ ราบเรียบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๐

เด็กหญิงกุลธิดา ใจบุญชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๑

เด็กชายใจเพชร บุญเหลา
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๒

เด็กชายเดชนรินทร์ ท้าวด่อน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๓

เด็กชายธนทัต สิงห์อาจ
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๔

เด็กชายธรรมรัฐ ฤทธิยา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๑ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๕

เด็กหญิงเปมิกา บุญส่ง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๖

เด็กชายพงศธร ยุพโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๗

เด็กชายภูธร อินทรศาสตร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๘

เด็กหญิงภัทรา โคตรปทุม
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๒๙

เด็กชายภาณุวิชญ์ ขอมเดช
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๐

เด็กชายเมธวิน ศรีวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๑

เด็กชายรณยุทธ ละยศ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๒

เด็กชายวงศธร ปองวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๓

เด็กชายวันเฉลิม จันทร์หอม
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๔

เด็กชายวรายุทธ ยุพโคตร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๕

เด็กหญิงศิรภักสร กอบการดี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๖

เด็กชายสุธี โคตุเคน
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๗

เด็กหญิงสรนันท์ อ้วนลำ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๘

เด็กหญิงสุวนันท์ สาระคำ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๓๙

เด็กหญิงอรุโณทัย จันทะเวช
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๐

เด็กหญิงพิยดา แก้วคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๑

เด็กหญิงกมลนัยน์ อินนุชิต
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๒

เด็กหญิงศุภรัตน์ ไชยวรรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๓

เด็กชายธนาธิป พละกร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๔

เด็กชายทาคุโตะ อิจิมุระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๕

เด็กหญิงวรรณนิสา ยุพโคตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๖

เด็กหญิงปรียภัทร ราชวัตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๗

เด็กหญิงณัญญารัตน์ ปองวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๘

เด็กชายภานุวัฒน์ จันทะเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๔๙

เด็กชายปริญญา ศิริเทพ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๐

เด็กชายกฤษดากร ชายผา
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พวงพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๒

เด็กหญิงปาริตา คำจุ่น
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๓

เด็กหญิงฐิตาภา พิมพกรรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๔

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คราวกลาง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๕

เด็กหญิงโชติมา ศรียา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๖

เด็กหญิงจันจิรา เกตวัตร
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๗

เด็กหญิงธนวรรณ ศรีตะเขต
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๘

เด็กหญิงจิรนันท์ จันทะยา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๕๙

เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วกัญญา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๒ / ๕๑๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๐

เด็กหญิงนพรัตน์ มาลาหอม
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๑

เด็กหญิงณณิชา วงศ์ขัน
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๒

เด็กหญิงมนฑิตา โขมะจิตร
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๓

เด็กหญิงภักภิรมย์ ศรีนวล
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๔

เด็กชายศราวุธ อรศรี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๕

เด็กชายถิรเดช ศุภรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๖

เด็กชายณัฐพัฒน์ บุญเหลา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๗

เด็กชายกิตตินัฐ บุญธรรม
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ปาสามะโน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๖๙

เด็กชายปญญา จันทร์ศรี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๐

เด็กชายทินกร สีหานาม
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๑

เด็กหญิงวิราพร บุญเหลา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๒

เด็กชายทินวงศ์ ชมทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๓

เด็กชายศาสตราวุช กิงสกุล

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๔

เด็กหญิงพรมณี เทียมทัศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ แก้วกัญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๖

เด็กชายณัฐนันท์ กำรัมย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๗

เด็กชายชนิศภณ คูณพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๘

เด็กชายจักรินทร์ พรมด้าว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๗๙

เด็กชายชาญณรงค์ คงทน
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๐

เด็กชายณัฐพล ไกรมณี
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๑

เด็กชายไตรรงค์ จันทหาร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๒

เด็กชายธนกฤต ทองหลอด
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๓

เด็กชายธีรเดช จันทร์ศรีมาต
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๔

เด็กชายปรเมศวร แก้วกัญญา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๕

เด็กหญิงกฤติยาณี แก้วพิลา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ยานุ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๗

เด็กหญิงแพรพิไล กัญญะลา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๘

เด็กหญิงเมษยา อะทาโส
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๘๙

เด็กหญิงสุชัญญา เจริญลอย
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๐

เด็กหญิงอนัสชา สุกใส
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุรินรัมย์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๒

เด็กชายฐานิสน์ เค้าทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๓

เด็กชายนันทสิทธิ

์

นันทสิงห์
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๔

เด็กชายนันธพงศ์ กิงสกุล

่

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๕

เด็กชายปฏิภาณ นองนุช
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๖

เด็กชายพิทวัส กัญญะลา
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๗

เด็กชายวิชญะ ท่อนเงิน
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๘

เด็กชายศราวุธ สินสุพรรณ์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๖๙๙

เด็กชายสหรัฐ ศรีพรหม
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๐

เด็กชายอัฐพล สวัสดิมงคล

์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๑

เด็กหญิงธัญญาเรศ มีมาก
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๒

เด็กหญิงปานวาด อุปโภค
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๓

เด็กหญิงปยะกรณ์ จันทะเวช
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๔

เด็กหญิงแพรพลอย ชาริชา
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๕

เด็กหญิงภาไล ไชยมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๖

เด็กหญิงมุฑิตา ทองโบราณ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๗

เด็กหญิงอาริษา ศรีคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๘

เด็กชายณภัทร อัศฤทธิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๐๙
เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ ชัยธานี

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๐

เด็กชายบรมภพ จำปาขาว
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๑

เด็กหญิงศิริรัตร์ โยธาราช
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๒

เด็กชายชโยดม มูลราช
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ อุ่นศรี
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๔

เด็กชายณัฐพล พงษ์มัง

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๕

เด็กชายพีรณัฐ มารมย์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๖

เด็กชายอินทรเดช กิงสกุล

่

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๗

เด็กชายพร้อมบุญ บุญสิพร้อม
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ วดีศิริศักดิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๑๙

เด็กชายติณณภพ ประดับวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๐

เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ ทิพยนาสา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๑

เด็กหญิงฮันนา อุดมพืช
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๒

เด็กชายปุณณเมธ พราหมณโชติ
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๓

เด็กชายอนุภาพ บุราณรมย์
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๔

เด็กหญิงพชรพร รินทาง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๕

เด็กหญิงวนิดา พาชอบ
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๖

เด็กหญิงกวิตา ใจจริง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๗

เด็กชายรัฐกิตติ

์

บุญสืบ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๘

เด็กชายธีรภัทร เพ็ญชาลี
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๒๙

เด็กชายศักรินทร์ คำศรี
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๐

เด็กชายณัฐดนัย ภูอ่อน
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลาพรม
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๒

เด็กหญิงนัยน์ปพร ภิญโญยาง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วกัญญา
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๔

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ร่างกายดี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๕

เด็กชายพัชรพล ชอนหนองบอน
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๖

เด็กหญิงกรกนก พวกกลาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๗

เด็กชายอำนาจ ชารัญจ่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๘

เด็กชายยงศิลป ศรีตะเขต
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๓๙

เด็กชายอนุชา ดารากร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ บุตรโคตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๑

เด็กชายนวพล บุญพร้อม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดวงมาลา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๓

เด็กชายไกรวิชญ์ วดีศิริศักดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๔

เด็กชายธนาดุล ยอดดีบุตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๕

เด็กชายณัฐภัทร สถาวร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๖

เด็กหญิงอรทัย บุญเหลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๗

เด็กหญิงอรวิไล กังขรนอก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ เรืองสิน
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๔๙

เด็กชายนิติภูมิ ชัยธานี
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๐

เด็กหญิงเกศมณี แก้วกัญญา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๑

เด็กหญิงศิรภัสสร มหากาญจน์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๒

เด็กชายนิติกร ไชโย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๓

เด็กชายชานนท์ แสวงทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๔

เด็กชายธีรเดช เทียนทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๕

เด็กชายธนาธรณ์ วัฒราช
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๖

เด็กชายสิทธิพล เหล็กกล้า
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๗

เด็กชายกิตติ มาลา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๘

เด็กชายอนณ บุญปอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๕๙

เด็กชายปฏิภาณ เจริญทองดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๐

เด็กหญิงวรรณลญา วังสา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วสีใส
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๒

เด็กชายคมกฤต วังสา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๓

เด็กหญิงพณิดา อินทร์ศาสตร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๔

เด็กชายวัชรพงศ์ จันทะแสง
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๕

เด็กหญิงพัชราภา แก้วนาคอ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๖

เด็กหญิงสุภัชตา เนตรสุนทร
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๗

เด็กหญิงสมัชชา จารุตัน
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๘

เด็กชายอนันตศักดิ

์

มุระชิวะ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๖๙

เด็กชายอัฏสราวุธ คำภาบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๐

เด็กชายนันฐวุฒิ นาชัย
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๑

เด็กหญิงฐิตาภา สมบัติ
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๒

เด็กชายชูเกียรติ สวงศิริ
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๓

เด็กชายภูวัน ผาคำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๔

เด็กชายพลากร วงค์เขียว
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๕

เด็กหญิงสุชาวลี พันน้อย
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๖

เด็กชายเอกฉัตร กัณฑา
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ กองทูล
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ หางดง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๗๙

เด็กหญิงปยธิดา กิ่งมัน

่ ่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๐

เด็กหญิงอำพร สาธุพันธ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๑

เด็กชายธณัฐชัย สาธุพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๒

เด็กชายพิชิต ประเชิญสุข
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๓

เด็กชายรุจรวี ธรรมประดิษฐ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๔

เด็กหญิงปรานิตา สีทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๖

เด็กหญิงวิลาสินี ปดภัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๗

เด็กชายถิรวุฒิ อินทิปปญญา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ คำลีมัด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๘๙

เด็กหญิงณัฐชญา อภิสิทธิฤทธิกุล
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๐

เด็กหญิงอรอุมา นามชารี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๑

เด็กหญิงเจริเฟอร์ คนดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๒

เด็กหญิงรินรดา สุภวัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๓

เด็กหญิงกริษฐา บัวสุด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๔

เด็กหญิงสุปรียา เจริญลอย
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๕

เด็กชายธนกาญจน์ ไพรวัน
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๖

เด็กชายศราวุฒิ จันทร์เพ็ง
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

บุญชิต
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๘

เด็กชายวีระภาพ ศรีวงษ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๗๙๙

เด็กหญิงปภาดา จันทยา
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์ โพธิคาร

์

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๑

เด็กหญิงเมภาวดี เหลืองอ่อน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๒

เด็กหญิงขวัญฤดี สุกัน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๓

เด็กหญิงธัญชนก ปนธุรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๔

เด็กหญิงปวีณา อ่อนลา
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๕

เด็กหญิงศิริรักษ์ เจริญท้าว
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เวชสาร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ เกิดผล
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๘

เด็กชายชาริติ คงทน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๐๙

เด็กชายภูผาทรงชัย สิงห์เลิศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนูทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๒

เด็กหญิงปถยา ศรีดาวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๓

เด็กหญิงพรชิตา สิงห์ราช
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ สมชาติ
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๕

เด็กชายธิติ อารยะพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๖

เด็กชายพิพัฒน์ คูณทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๗

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ คำดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๘

เด็กหญิงศุภิสรา อินทร์ศาสตร์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๑๙

เด็กหญิงธิติมาพร พงษ์สนิท
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๐

เด็กหญิงจิราภัทร ภูคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๑

เด็กหญิงณหทัย โพธิเจริญ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๒

เด็กหญิงปริตา อำนาจวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๓

เด็กชายภูบดินทร์ ธนูทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๔

เด็กชายกิตติทัศน์ หารชะนะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๕

เด็กชายสิทธิชัย สาธุพันธ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๖

เด็กชายโยธิน สมาฤกษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๗

เด็กชายสมชาย ผาคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๘

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์ผาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๒๙

เด็กชายนพวัชร พรสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๐

เด็กชายปงญวัตร พัฒนะสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๑

เด็กชายธนโชติ แสงสว่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๒

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ธงวิชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๓

เด็กหญิงชนิสรา ตรงกรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๔

เด็กหญิงพรทิพย์ โอษฐิเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๕

เด็กหญิงวรนุช อุ่นศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๖

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์เอียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๗

เด็กหญิงอริศา อินทร์ศาสตร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๘

เด็กหญิงวิราชินี สิงห์ราช
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๓๙

เด็กหญิงนิตยา โลหะชาติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มุระชีวะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๑

เด็กชายกิติศักดิ

์

เลือนลอย

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ดวงไกรวงษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๓

เด็กชายวรวุฒิ ปนธุรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๔

เด็กชายอัครสิทธิ

์

สาธุพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๕

เด็กหญิงนำฝน สายโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๖

เด็กหญิงภาขวัญ ลุนบุดดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๗

เด็กหญิงจีระวรรณ พรมราช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๘

เด็กชายสาคร จันทยา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๔๙

เด็กชายธีรภัทร พินธุกร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๐

เด็กหญิงปยธิดา ปองทรัพย์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๑

เด็กหญิงนาตยา คำบุญเกิด
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

สุวรรณธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีหานาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๔

เด็กหญิงพรพรรณ ดอนแก้วญวน
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๕

เด็กชายพรหมพิริยะ วงศ์บุญจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๖

เด็กชายธีรพัฒน์ อ่อนโยน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แพงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๘

เด็กชายพรชัย แก้วกัญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๕๙

เด็กชายธนชัย ไชยโอชะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๐

เด็กหญิงจีรนันท์ อินทะชิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๑

เด็กหญิงวีระวรรณ อินทะชิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๒

เด็กหญิงวณิดา จูมลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๓

เด็กหญิงอรจิรา สีหานาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๔

เด็กชายบดินทร์ งวงช้าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๕

เด็กชายภาณุ นาลาด
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๖

เด็กชายธนพล สาธุพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๗

เด็กชายชินวัตร ภูมิสิงห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๘

เด็กชายพลวัฒน์ สุดรักษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๖๙

เด็กชายวรวุฒิ วชิรานุกรกูล
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๐

เด็กชายศรายุทธ ศุภรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๑

เด็กชายมนตรี ปนธุรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๒

เด็กชายธนันท์ชัย โลหะกุล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๓

เด็กชายอาทิตย์ อัศวะราช
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

พงษ์สุระ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๕

เด็กชายอนุชา นันทะรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ นพราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๗

เด็กชายชนสรณ์ อินทิปปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๘

เด็กชายนันทวุฒิ จันทร์เอียม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๗๙

เด็กชายวรวุฒิ แสงชมภู
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๐

เด็กชายจิระโชติ มงคุณพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๑

เด็กชายรัตนชัย จันทะแสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๒

เด็กชายรุ่งทิวา ทองหลอด
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๓

เด็กหญิงณัฐชา พิลาบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๔

เด็กหญิงแพรวา คำภูมี
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๕

เด็กหญิงศิรินยา นามชารี
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๖

เด็กชายกฤตเมธ ดอกเกษ
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๗

เด็กชายจักรี ละอองก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๘

เด็กหญิงสุธิตา ทุมยา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๘๙

เด็กหญิงดวงจันทร์ ทองอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๐

เด็กหญิงกนกเพชร ปนธุรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๑

เด็กหญิงวรนุช จันทร์เพ็ง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๒

เด็กหญิงปภัสรา อ่อนลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๓

นางสาวพีรียา ทุมยา
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๔

เด็กหญิงสุภิญญา สุขเกษม
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ไกลถิน

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๖

นางสาวณฐกร สุขสำราญ
๐๒/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๗

นายสังคม บุดดาโจม
๒๒/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๘

นางสาวหงษ์ฟา เจริญสิม
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๘๙๙

นายสงวน บุริบัน
๑๕/๐๒/๒๕๐๕

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๐

เด็กชายพีรพัฒน์ หาคำบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๑

เด็กชายพงศ์พิช อุทัยดา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๒

เด็กชายรัตนะ ชนะนิล
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ อบมาเนตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สายสาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๕

เด็กหญิงดาริกา อรศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๖

เด็กหญิงสโรชา บุญชูตน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๗

เด็กหญิงอารยา แก้วบริสุทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๘

เด็กหญิงสราวลี วรรณเวช
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๐๙

เด็กหญิงพรสิณี ทนฤทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนำเกลียง

้

วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๐

เด็กชายณัฐภูมิ คูณดก
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๑

เด็กชายณัฐพล ประสงเสียง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๒

เด็กชายธนภัทร จูมสิมมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๓

เด็กชายธนภูมิ จูมสิมมา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๔

เด็กชายพงศภัค สองสีโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๕

เด็กชายพบชัย กล้าหาญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๖

เด็กชายวีรภัทร อุดมพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๗

เด็กชายวีรพงษ์ อุดมพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๘

เด็กชายสุรัตน์ ดวงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๑๙

เด็กชายอัทธนีย์ ปราณีวัฒน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๐

เด็กหญิงอลิศรา บางชโลม

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๑

เด็กชายวุฒิพงศ์ พันธ์มณี
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาธร
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๓

เด็กหญิงอรณี สุวรรณสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๔

เด็กชายคมสัน ชะนะชาญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๕

เด็กชายจิรายุ พัดทาป
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๖

เด็กชายศิริโชค อ่อนจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๗

เด็กชายสันติชัย คำแคน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๘

เด็กหญิงจินดาหรา ศรีภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๒๙

เด็กหญิงปริยากร บุญประสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๐

เด็กหญิงอรินา มหานาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๑

เด็กชายนพรัตน์ สืบลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๒

เด็กหญิงชนาพร วงค์คำชิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๓

เด็กหญิงญาระวี พันเกษราช
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๔

เด็กหญิงปณิดา ลอดคำทุย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๕

เด็กหญิงรสิตา ทองภามี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๖

เด็กชายณัฐพล ลอดคำทุย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสัง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

ศรีละ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๘

เด็กชายเมธัส อำมะลา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๓๙

เด็กชายรัฐภูมิ เวชจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๐

เด็กชายวรากร เพ็งสามูล
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๑

เด็กชายวีรวัฒน์ มรรคสูตร์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๒

เด็กชายศรัณู มรรคสุด
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๓

เด็กชายศิวกร ส่องศรีโรจน์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๔

เด็กชายสุทเขษ วรรณประภา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๕

เด็กหญิงชไมพร วงพรม
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๖

เด็กหญิงปยดา ทารักษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๗

เด็กหญิงปนัดดา รามนอก
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๘

เด็กหญิงรุ่งธิวา ปุนประวัติ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๔๙

เด็กหญิงอรัญญา พงษ์พันธ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๐

เด็กหญิงวราพร ภิญโญยิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๑

เด็กชายชุติศรณ์ เพ็งสามูล
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๒

เด็กชายณัฐวัตร กุลหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๓

เด็กชายณัฐนนท์ กุลหอม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ วงพรม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๕

เด็กหญิงกุ้งนาง เยาวบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๖

เด็กหญิงพัชนัฐฎา ทองคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๗

เด็กหญิงบุญญิลา สหุนิล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๘

เด็กหญิงสุจิรา นันทบัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๕๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บัวบกหวาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๐

เด็กชายนิรุธ สุมล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๑

เด็กชายพิทวัส สิงหาเวช
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๒

เด็กชายธีรวัตร พลชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๓

เด็กชายห้างทองแท้ เพ็ญนุ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๔

เด็กชายอนิรุทธิ

์

สิงหาเวช
๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๕

เด็กหญิงกิตติกา วิไลวงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๖

เด็กหญิงปพิชญา สายบุบผา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๗

เด็กหญิงพิญพิมล บัวทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๘

เด็กหญิงพัณณิตา บาลแย้ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๖๙

เด็กหญิงรจนา บัวเงิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๐

เด็กหญิงรินรดา บุญสาลี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๑

เด็กหญิงลภัสรดา หนูสุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๒

เด็กหญิงศรัญญา โฉมเฉลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๓

เด็กหญิงอุมากร สิงห์แก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๔

เด็กหญิงอริยา ทาดาวงษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๑ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๕

เด็กชายวิทวัส สายสิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๖

เด็กชายวรกานต์ คำจันดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๗

เด็กชายธราเทพ สีดากุล
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๘

เด็กชายภานุวัฒน์ โสดา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๗๙

เด็กชายรพีภัทร แก้วคำกอง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๐

เด็กชายศรัณย์พร เต็มดวง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๑

เด็กหญิงอริสา พันจันลา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๒

เด็กหญิงกิตติญาภา ดอนดง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๓

เด็กหญิงปยนุช คำแสนราช
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๔

เด็กชายอนุสรณ์ กลินสว่าง

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๕

เด็กชายพรชัย สิงหาเวช
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๖

เด็กหญิงศิรประภา พรมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๗

เด็กชายภัทรพล บุญเสนอ
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๘

เด็กชายศุภเดช แก้วพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๘๙

เด็กหญิงธัญชนก ลำภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๐

นางน้อย โทสีทา ๙/๕/๒๕๒๐ กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๑

เด็กชายศรัณย์ วรโยธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๒

เด็กชายพิจักษณ์ ดอนวิไทย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๓

เด็กชายสุริยา ดาลุน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๔

เด็กชายภูรินทร์ ด้วงทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๕

เด็กชายธนากร วรรณประภา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๖

เด็กชายอนันต์ยศ วรรณประภา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา ขุนโทนิล
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๘

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ภาษาดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๒๙๙๙

เด็กหญิงอัญธิศา โพธิสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๐

เด็กหญิงญาณัจฉรา มาตบุญโท
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๑

เด็กหญิงพรไพลิน บุญประชม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๒

เด็กชายวุฒิไกร สีมาทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๓

เด็กชายศตพร เพ็งยะนะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๔

เด็กชายธีรภัทร จำปาศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๕

เด็กชายยศพล พงศ์ประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๖

เด็กชายเจษฏาภรณ์ กัญญาทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๗

เด็กชายภัทรพล กลไกล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๘

เด็กชายวัชรินทร์ จันดีเลิศ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๐๙

เด็กชายจิรัฏฐ์ บุญมาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๐

เด็กหญิงวรนุช ชืนตา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๑

เด็กหญิงลักษมี ทองอนันต์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๒

เด็กหญิงบุษบาวรรณ พันธ์งาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๓

เด็กหญิงประภัสสร สังข์สงค์หา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๔

เด็กหญิงพันธิสา ศิลาเกษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๕

เด็กหญิงพลอยชมภู พิมพ์แก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๖

เด็กหญิงธนัชพร สร้อยมาลุน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๗

เด็กหญิงปนไปรญา อินทะพิมพ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ มีลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ชาบุญเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๑

เด็กชายณัฐพล ชาบุญเรือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๒

เด็กชายธนภัทร พันธ์โสรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๓

เด็กหญิงจรัญญา ทาลาศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๔

เด็กหญิงเดือนฉาย สมนึก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๖

เด็กหญิงภัครมัย ภาษี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๗

เด็กหญิงวริศราภรณ์ อักโข
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๘

เด็กหญิงอารียา นารีสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๒๙

เด็กชายอนุชา จันทร์ดาชาติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๐

เด็กหญิงนพวรรณ ศรีพุทธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๑

เด็กหญิงปยนุช เปนมงคล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๒

เด็กหญิงมณฑิตา พาวัง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๓

เด็กหญิงมลธิชา สุวรรณะเพ็ญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๔

เด็กหญิงศิรดา คำสะอาด
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๕

เด็กหญิงศิริประภา สมหอม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา ปนแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๗

เด็กหญิงอรนลิน ประสานวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๘

เด็กชายจักรดุลย์ ทองราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๓๙

เด็กชายธีรภัทร ชราศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๐

เด็กชายศุภชาติ ส่องศรีโรจน์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๑

เด็กหญิงกุลนันท์ วรพุฒ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๒

เด็กหญิงทรงอัปสร ทองอนันต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองพระธรรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๔

เด็กหญิงสายพิณ คำใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๓ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๕

เด็กหญิงสุพิชญา จุฬา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๖

เด็กชายวีรภัทร สายตรง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๗

เด็กหญิงชลทิชา มาชะสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๘

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ รุนเจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๔๙

เด็กหญิงยุพาภรณ์ วรพุฒ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๐

เด็กหญิงอริสรา โทตระกูล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๑

เด็กชายคตโสภณ คำแพงจีน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา เอกศิริ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๓

เด็กชายพัฒนธนภูมิ ศิริบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๔

เด็กชายศราวุฒิ ลำเภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ตุ่นแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๖

เด็กหญิงดวงกมล พูลสว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๗

เด็กหญิงดุสดี พิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๘
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

เอกศิริ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๕๙

เด็กหญิงนันธิชา แสนทวีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๐

เด็กหญิงมลทิรา เพชรอุเทน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ พรมชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพ็งสามูล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๓

เด็กหญิงอาจรีย์ บัวสะบาน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๔

เด็กหญิงอารียา อัคธรรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๕

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ ทองเหลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๖

เด็กหญิงวรรณษา นามมะการณ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๗

เด็กชายณัฐกรณ์ บัวสบาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๘

เด็กหญิงนันธิยา บุญเชิญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๖๙

เด็กหญิงปวีณา มุกดากุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๐

เด็กหญิงยุวธิดา กลมเกลียว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๑

เด็กชายเทวา สุวรรณศิล
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๒

นางสาวเพ็ญนภา วงค์คำเหลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๓
นางสาวฟาประทานพร

ศรีพราย
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๔

นางสาวรัชยาพร โฉมงาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๕

นางสาวสมิตา มณีสังข์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนคำสอน
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๗

เด็กหญิงสุมินตรา สนธยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๘

นางสาวเสาวลักษณ์ ประทังวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๗๙

นายชนะชัย คำนาโฮม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๐

นางสาวลภัสรดา บุญช่วย
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๑

เด็กหญิงปนัดดา นามวงศ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา สวนจังหวีด
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๓

นางสาวอารี โคตระ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๔

นายโชคทวี วังษาลุน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีดาแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๖

เด็กชายสุเมธ กัญญาพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๗

นางสาวบัวไข โทตระกูล
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๘

นายปริญญา ภูครองทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๘๙

เด็กชายสิทธิชัย พยัคฆ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๐

นางสาวสุชาดา พรมมาโฮม

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๑

นายอนุชา สิมาวัน
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๒

นางสาวเกศยาพร อุทัยกรณ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๓

นางสาวฐิติมา พิมพ์จันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๔

นางสาวอริสา สุขุมพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๕

นายธนชัย มีรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๖

นายสุรสิทธิ

์

แก้วสุพรรณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๗

นายอนุพล ไชยทุม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๘

นางสาวสาริศา โสภาพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๐๙๙

นายนฦนาท ทองลอย
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๐

นางสาวยุพาวรรณ พลัน
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๑

เด็กชายภาณุ เงินลุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๒

เด็กชายอนวัฒน์ เงินลุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๓

เด็กชายนันธิชา จันท้าว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๔

เด็กชายวฤทธิ แปนเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๕

เด็กหญิงรินรดา สร้อยมาลุน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๖

เด็กหญิงวัณณิษา ใจภักดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๗

เด็กหญิงว่านทิพย์ วงค์คำผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๘

เด็กหญิงอารยา ปญนะพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๐๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ บัลลังกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีนอคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๑

เด็กชายต้นกล้า ประสงค์เสียง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะแอก วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยทุม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๓

เด็กชายธีรพันธุ์ หงษ์สามารถ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๔

เด็กชายธีรภัทธ์ สมนึก

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๕ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

อุทัยกรณ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๖

เด็กชายธีระพงษ์ คูณสว่าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๗

เด็กชายบัณฑร วงศ์ศิริ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๘

เด็กชายบอน คำสะอาด
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๑๙

เด็กชายพีระภัทร อุ่นมัน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๐

เด็กชายภาณุพงค์ แหวนวิเศษ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ทะนันไธสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ สืบพรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๓

เด็กชายวรพล พิมพัฒ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๔

เด็กชายอภิเชษฐ์ ไชยคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๕

เด็กชายอภิลักษณ์ สมนึก
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๖

เด็กชายอัครชัย บัวสะบาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ นามการ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๘

เด็กหญิงกาญจนาพร สอนอาจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๒๙

เด็กหญิงจินตนา วงมาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๐

เด็กหญิงณัชชา สารวรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อุทัยกรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๒

เด็กหญิงธิดาภรณ์ มีทองเหลา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเนตร
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๔

เด็กหญิงพิชญธิดา ทบง่อม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๕

เด็กหญิงเมขลา มุกดากุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๖

เด็กหญิงลลิตา ดวงภูธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๗

เด็กหญิงวิภาดา สุขรักษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๘

เด็กหญิงสิรินทรา วงมาลี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๓๙

เด็กหญิงสุวนันท์ อันโย
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๐

เด็กหญิงอนัญพร ไชยทุม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๑

เด็กหญิงอัญชลี สนธิกา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๒

เด็กหญิงนันทิดา แดงแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๓

เด็กชายธนกฤต ลีลาด
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๔

เด็กชายวุฒินันท์ เทพณรงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๕

เด็กหญิงจุทาทิพย์ เกษรักษา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๖

เด็กหญิงรัชนีกร เพชรดีคาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงเดือน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๘

เด็กชายอนุชิต ปรัสพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๔๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

วรรณเพ็ญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๖ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๐

เด็กชายพันธมณี สีเขียว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๑

เด็กชายศิวัช ทองลอย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๒

เด็กชายธงชัย พะชะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทาทิพย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๔

เด็กชายชิติพัทธ์ คำภาชาติ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๕

เด็กชายเมฆอรุณ สิงห์แจ่ม
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๖

เด็กชายวีรภัทร ตรีเพชร
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๗

เด็กชายนรวีร์ ภาผล
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๘

เด็กหญิงกรผกา ศรีรมย์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๕๙

เด็กหญิงกานดา นวนแย้ม
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๐

เด็กหญิงณัฎฐา สาวันดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๑

เด็กหญิงมานิตา คงเพชร
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๒

เด็กหญิงสุภาพร ชนะชาน
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๓

เด็กหญิงอริสรา วงค์จันทร์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๔

เด็กหญิงอวิกา จันทร์ลาพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๕

เด็กชายอนุโชค สีตะมา
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๖

เด็กหญิงศิรินทรา ไชยเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ มหาไชย
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๘

เด็กชายชิณวัฒน์ พิลามาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๖๙

เด็กชายโชคชัย แก้วใหญ่
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๐

เด็กชายเทวินทร์ เวชการ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๑

เด็กชายประวิทย์ คุ้มทุกข์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๒

เด็กชายวสันต์ จันลาพันธ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๓

เด็กชายวัฒนเกียรติ วงศายา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นามวงค์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๕

เด็กหญิงปภาดา บุญทะนา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๖

เด็กหญิงสุนันทา จันทาโฮม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๗

เด็กหญิงจันทร์ทรา สุริยะสาร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๘

เด็กชายกษิดิศ บุญสาลี
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๗๙

เด็กชายจาตุรงค์ เนาวรัตน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๐

เด็กชายณฤทธิ

์

สายเเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๑

เด็กชายอริยวัฒน์ สีตะมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๒

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พุทธิชนม์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๓

เด็กหญิงวรางคนา แก้วคำชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๔

เด็กหญิงวิจิตรา ทวีภาค
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๕

เด็กหญิงวุฒิพร ทารักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๖

เด็กหญิงศิริจรรยา บุญต่อ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา จันพรมมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ นาคำมูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๐

เด็กหญิงกมลพรรณ ปองชนะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๑

เด็กหญิงชลธิชา โสสว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๒

เด็กหญิงวรรณิษา วงชมภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๓

เด็กชายธนิสร ปองชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๔

เด็กหญิงวริยา วรรณทัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๕

เด็กชายสถาพร บุญสนอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๖

เด็กหญิงจิตติมา โททอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

วงษาทุม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๘

เด็กชายพงษ์พล พวงจินดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๑๙๙

เด็กชายธนายุทธ ทองจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๐

เด็กชายธนรัฐ จันทาโฮม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๑

เด็กหญิงศรีสุดา บุญชืน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๒

เด็กหญิงขวัญจิรา ตรีเพชร
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๓

เด็กหญิงอารยา บุญสาลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๔

เด็กหญิงอรปรียา คำภาชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๕

เด็กหญิงอริสา คำจันดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๖

เด็กหญิงธัญชนก ทองจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๗

เด็กหญิงสุนิสา วงชมภู
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๘

เด็กหญิงกาญจนา แพงคำผุย
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๐๙

เด็กชายพัชรพงษ์ ภู่แก้ว

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๐

เด็กชายธนวัฒน์ สมนึก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๑

เด็กชายธีรธัตย์ กลมเกลียว
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๒

เด็กชายธนัช นิยม
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๓

เด็กชายนิรันดร์ ทองเต็ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๔

เด็กชายพันธวัช พาวัง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๕

เด็กหญิงปณิตา นามฮุง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ วรพุฒ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๗

เด็กชายปญญา ภูครองทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ วังษาลุน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๑๙

เด็กชายวิทยา ปานเหลา
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๘ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๐

เด็กชายวทัญู จันทรัตน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๑

เด็กชายศาสตรา ทองเต็ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๒

เด็กชายศาสตรา นามฮุง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๓

เด็กชายศุภกร ศรีผ่องใส
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๔

เด็กหญิงจุไรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช หยุดชม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๖

เด็กหญิงเตชินี สาระบูลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๗

เด็กหญิงวิชุดา สาระบูลย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๘

เด็กหญิงวรินยุพา สอนอาจ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๒๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ไชยโพธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๐

เด็กหญิงอภิชญา เอกศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๑

เด็กหญิงพิมผกา วรรณา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๒

เด็กชายศริยา ศิริเชิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๓

เด็กชายกฤษฎี มีทองเหลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๔

เด็กหญิงจันทร์ฉาย โคตรพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุ้ม วัดบ้านคุ้ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๕

นายธีระยุทธ แก่นวงค์คำ
๓๐/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๖

นายวรุฒน์ แก่นวงค์คำ
๒๗/๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๗

นางสาวศิรินันท์ จันทร์โสม
๒๙/๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๘

นายณัฐพล มาตมุนโท

๑๖/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๓๙

เด็กชายภูมิเขตต์ มะณีสังข์
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๐

เด็กชายไชยา บัวดก
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๑

เด็กชายศรายุทธ คำโสภา
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๒

เด็กชายพีระพัฒน์ ปะวันนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๓

เด็กหญิงบัณฑิตา อูดกิง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๔

เด็กหญิงมุธิตา อุตราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๕

เด็กชายเพชรนที ร่วมสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๖

เด็กหญิงกาญจนา ตาทุวัน
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา คำนาโฮม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๘

เด็กหญิงรัตติกาล ทะคำวงษ์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๔๙

เด็กหญิงสิริวิมล คำภูพูล
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๐

เด็กชายทินภัทร ปอมสุวรรณ
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๑

เด็กชายนรินทร์ เฉลิมสุข
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๒

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทะคำวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๓

เด็กชายภานุวัฒน์ เวียงคำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๔

เด็กชายรชต เหล็กอยู่
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๕

เด็กชายเสถียร จันทาทิพย์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๖

เด็กชายอภิเดช คำโสภา
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๗

เด็กหญิงศกาญจน์กิจ จำปา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๘

เด็กหญิงธัญรดา ดาสอาด
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวงคุณ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๐

เด็กชายปยวัฒน์ บุตรวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๑

เด็กชายกิตติกวิน เฉลิมสุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๒

เด็กชายดนุนันท์ ทาระศรี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๓

เด็กชายพลภพ โสภาบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๔

เด็กชายวีระวัฒน์ แก้ววงษา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ หงษ์คำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๖

เด็กหญิงนัฐติยา มีคำนิล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๗

เด็กหญิงชลธิชา โรมารักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ พิมทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๖๙

เด็กชายสรวิศ โสภาบุตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๐

เด็กหญิงอรอุมา บุญเชิญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๑

เด็กชายกฤตนัย ทองชมภู
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๒

เด็กชายกิติพงศ์ วงษาลุน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ คัสสดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๔

เด็กชายณัฐพล สอนสิมา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๕

เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุดดีภักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๖

เด็กชายกิตติวัฒน์ สุตัญตังใจ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๗

เด็กชายขจรพงศ์ ยนต์ยงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๘

เด็กหญิงนิจวิภา ส่องสีโรจน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๗๙

เด็กชายขจรศักดิ

์

คุ้มถินแก้ว

่

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๐

เด็กหญิงเกศรา อ่อนวรรณะ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๑

เด็กหญิงชลิตา วิมลรักษา
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๒

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ พรมจันทร์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๓

เด็กหญิงพิมพ์พัชชา พุทธานี
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๔

เด็กหญิงปณิดา แก้วคำกอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขหวาน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๖

เด็กชายสุรนาท จันทาทิพ
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๘

เด็กชายทรงวุฒิ ปะอางค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๘๙

เด็กชายวรากร คำนาโฮม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๐

เด็กชายสนันตน์ คำโสภา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๑

เด็กชายอนันธวีป โคตระ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๒

เด็กหญิงสายเงิน คัสดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๓

เด็กชายศิรพัฒน์ สาเวช
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๔

เด็กหญิงกชกร ภูทองเงิน
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๕

เด็กหญิงประกายดาว อึงพวง

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๖

เด็กหญิงสุกัลย์ ธรรมโชติ
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๗

เด็กชายเจษฎา วงศ์คำกู๋
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๘

เด็กหญิงชลิตา ปญญาวัน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๒๙๙

เด็กหญิงสุภัสสรา มังคะการ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๐

เด็กชายพรชัย บุญามาพันธ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๑

เด็กชายพรพัทธ์ บุญามาพันธ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๒

เด็กชายวรยุทธ นีระมนต์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๓

เด็กชายธนกฤต คงพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๔

เด็กหญิงชาลิสา ทิพรักษา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๕

เด็กชายชยุตพงษ์ คำเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๖

เด็กชายตะวัน ดวงแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๗

เด็กชายณัฐดนัย โสภากุ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๘

เด็กชายธนา สีดากุล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๐๙

เด็กชายธราเทพ สายโน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ กลมเกลียว
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๑

เด็กชายนพรัตน์ คำหล้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๒

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ศรีถาการ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๓

เด็กหญิงนิตยา สารีอาจ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๔

เด็กหญิงพิชชาอร รัดสิมวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พิกา ไตรรัตน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๖

เด็กหญิงวรกมล ละเลิศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๗

เด็กหญิงสุภาวดี วงค์คำกู๋
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๘

เด็กหญิงสุวพัชร บุญโสภา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๑๙

เด็กหญิงอรอนงค์ คำศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๐

เด็กหญิงพิชชากร สุริยะศรี
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๑

เด็กชายณัฐวัตร คำจันดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

นันทบุตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๓

เด็กชายคมกริช ผลอินทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๔

เด็กชายณัฐพนธ์ สนเพลิง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๕

เด็กชายถิรวัฒน์ เกษแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๖

เด็กชายธีรวัฒน์ ปอมพิทักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๗

เด็กชายศรัญยู วงศ์ละคร

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๘

เด็กชายอภิสร คำแสนราช
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิทยาขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๐

เด็กหญิงนภาพร ตาทุวัน
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ ดาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๒

เด็กหญิงพิชญาภัค พันธ์ลี
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุสภาค
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๔

เด็กหญิงสุกัลยา หลักรัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๕

เด็กหญิงสุทธิกานต์ คูณคำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๖

เด็กหญิงอัญชลีดา ซาเสน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๗

เด็กหญิงปยธิดา ยอดมาลี
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๘

เด็กชายวรพจน์ ขันตรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๓๙

เด็กชายจตุรงค์ ธรรมาวัติ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๐

เด็กชายศักดา จุลทัศน์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๑

เด็กชายธัญเทพ เถาว์ทุมมา
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๒

เด็กชายสุทธินันท์ ลอดคำทุย
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๓

เด็กชายรพีภัทร บุญมางำ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๔

เด็กชายอนิรุช วิลาวรรณ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๕

เด็กหญิงเกวลิน ขาวสัน

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา อ่อนแป
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๗

เด็กหญิงธิติกานต์ ชาภักดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๘

เด็กหญิงอรจิรา ละเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๔๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำศรี
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๐

เด็กหญิงสรัญญา วิลาวรรณ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๑

เด็กหญิงอรัญญา สุขสุลี
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๒

เด็กหญิงสวิตตา กุลบุตรดี
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๓

เด็กชายพรชัย ทุสะดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๕

เด็กชายธีรยุทธ บุญมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๖

เด็กหญิงนำทิพย์ โนนจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๗

เด็กหญิงปานชีวา จุลทัศน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นนทะเสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๕๙

เด็กชายธนัท ปดด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๒ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๐

เด็กชายสิรภพ ละเลิศ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ทัดเทียม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๒

เด็กชายกิตติธร หมุนวงศ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๓

เด็กชายทรงศักดิ

์

ปญญาวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๔

เด็กชายบัณฑิต ศรีพรหม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๕

เด็กชายศราวุธ พิทักษา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๖

เด็กหญิงจิรัศยา บุญมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๗

เด็กหญิงนิตยา ละเลิศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๘

เด็กหญิงปาริชาติ วงศ์ขัน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๖๙

เด็กหญิงนันทิตา ศรคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๐

เด็กหญิงรติมา บุญจันสี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ดาแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๒

เด็กหญิงสายทิพย์ สุวรรณพันธ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๓

เด็กหญิงสิรินันท์ คุลธิ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๔

เด็กชายวสันต์ บุศภาค

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ วัดโพนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๕

เด็กชายศรัณยู เลขะสันต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ คำลีมัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๗

เด็กชายกิตติโชค สีคำคง
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๘

เด็กชายชัยพลพัทธ์ บุญมาวัด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๗๙

เด็กชายฐนาวุติ วงเพ็ญ
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๐

เด็กชายธนกร พิมพ์ชาย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๑

เด็กชายภานุพงศ์ บุญมาวัด
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๒

เด็กชายวัชรเดช แสงศรีจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๓

เด็กชายสถิตคุณ อาญาเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๔

เด็กหญิงเขมนิจ มาลาศรี
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๕

เด็กหญิงธันยพร แสงพฤกษ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๖

เด็กชายณัฐพันธุ์ หาญธงชัย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๗

เด็กหญิงปยวดี สอนคำวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๘

เด็กหญิงวีรยา ยาตะรี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๘๙

เด็กหญิงอภิวัฒน์ พูลเพิม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๐

เด็กหญิงกนิษฐา กันยาชาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๑

เด็กหญิงณรินทร์ สีคำคง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๒

เด็กชายสุกัณฐ์ ปดด้วง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๓

เด็กชายภูวดล อุระวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๔

เด็กชายธรนันท์ ทาคำวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๓ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๕

เด็กชายปาณัทพงษ์ ศรีมาคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๖

เด็กชายกฤษฎา ลาพรมมา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๗

เด็กชายธวัชชัย พรมทา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๘

เด็กหญิงจีระนันท์ เครือแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๓๙๙

เด็กหญิงปานตะวัน อุระวงศ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๐

เด็กหญิงโภคี เอกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๑

เด็กหญิงภูรี เอกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๒

เด็กหญิงศุภาวรรณ บุญจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๓

เด็กหญิงวีระวรรณ บัวเขียว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๔

เด็กหญิงฐิตินาฏ มาลีศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบอน วัดบ้านค้อบอน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๕

เด็กชายปฏิภาณ อุระวงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๖

เด็กชายศิวกร กุคำพุทธ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พรมเภา
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๘

เด็กชายยุทธนา พุทธเคน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๐๙

เด็กชายยุทธนา ภาษาดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๐

เด็กชายถิรวัตน์ บุญดาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา บัวหลาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๒

เด็กหญิงพรวลัย สุพันธมาศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๓

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คูณเดช
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๔

เด็กหญิงจินตนา กัญยาพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๕

เด็กหญิงชนกานต์ พุทธเคน
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๖

เด็กหญิงวรรณภา ดีหามแห
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๗

เด็กหญิงจิรัชยา แก้วพวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๘

เด็กชายธนากร พุทธเคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๑๙

เด็กชายธีรพล อ่อนวรรณะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์ชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๑

เด็กหญิงชลิตา แก้วคำกอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๒

เด็กชายดนัย ชมพุฒ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ วรรณคำผุย
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๔

เด็กชายวีรวัฒน์ แก้วคำกอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๕

เด็กชายธนากร หนูมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ช่วงชัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามปอม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๗

เด็กหญิงปนัดดา ส่องศรีโรจน์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๘

เด็กหญิงนริสา ส่องศรีโรจน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๒๙

เด็กหญิงอรวรา มัควา
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๔ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๐

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปดนาพัน
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๑

เด็กชายรัฐศาสตร์ ส่องศรีโรจ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๒

เด็กชายอัครชัย พรมยม
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อินทร์ลาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๔

เด็กหญิงดาริกา มัควา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๕

เด็กหญิงชนิดา จันทร์ดีบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๖

เด็กหญิงรัชนีกร รจนัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๗

เด็กหญิงเสาวภา มัควา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๘

เด็กชายชานน พรมยม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๓๙

เด็กชายสุชัญญา นามเวช
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๐

เด็กชายอดิเทพ บัวพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางาม วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๑

เด็กชายพิชิตชัย ฐานเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๒

เด็กหญิงกิตติมา ประอาง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๓

เด็กหญิงเบญจภรณ์ อุระวงษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๔

เด็กหญิงภาลินี สิมาทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๕

เด็กหญิงวิลาสินี สิมาวัน
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๖

เด็กหญิงวิภาดา สิทธิธรรม
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิมเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๘

เด็กหญิงอาริสา บุญโสม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๔๙

เด็กชายธีรเดช สิงห์แก้ว
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๐

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ใจภักดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๑

เด็กชายธนากร พิลาศาสตร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๒

เด็กชายณภัทร กุลบุญญา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๓

เด็กหญิงชัญญานุช ทาคำห่อ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ปองกัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๕

เด็กหญิงปริชญา ทาคำห่อ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๖

เด็กชายสราวุธ เลือกนารี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๗

เด็กชายศุภกิจ ศรชัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๘

เด็กหญิงธนภรณ์ ตาธุวัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๕๙

เด็กชายอานนท์ วงศ์ใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๐

เด็กชายณัฐพล รอดภัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๑

เด็กหญิงอาริสา ไชยรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๒

เด็กหญิงณัฐกมล สิงห์แจ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๓

เด็กชายสันติ ปุณประวัติ
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๔

เด็กหญิงอนงค์นาถ ศรีสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๕ / ๕๑๖

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๕

เด็กหญิงนารี เจือบุญ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๖

นางนงคราญ พิมพ์ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คงชาวนา
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๘

เด็กชายธนกร อินทร์ตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๖๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ฉันไชย์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๐

เด็กหญิงธัญพิชชา ปราบจันดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๑

เด็กหญิงธัญสุดา ปราบจันดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๒

เด็กหญิงชนัญชิดา โคตรสมพงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๓

เด็กชายพรพิทักษ์ เกตุอุดม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๔

เด็กชายจิรวิชญ์ โชติพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๕

เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วคำกอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๖

เด็กชายธนากร ลิลาจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๗

เด็กชายภานุเดช คำมาโฮม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๘

เด็กชายพัฒนพงษ์ วงศ์ชมภู

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ สัมมาปราบ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๐

เด็กชายวรากร ช่วงชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๑

เด็กชายชญานนท์ ทาระศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๒

เด็กชายภาณุพงษ์ ถุมาพรรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๓

เด็กชายสุภชัย ศรชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เจริญทัศน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๕

เด็กหญิงทิฆัมพร ศรีโกศล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๖

เด็กหญิงดาริกา ถาพรมมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๗

เด็กหญิงณาวิรีย์ คำมาโฮม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๘

เด็กหญิงรัตติญาภรณ์ ส่งเสริม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๘๙

เด็กชายอินทศักดิ

์

บุญศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๐

เด็กชายณัฐนนท์ ศุภสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๑

เด็กชายภูวเนตร แก้วสุขใส

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๒

เด็กหญิงพัชราภา พัดทาบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๓

เด็กหญิงอาทิมา สิงห์แจ่ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สอนคำเสน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ขันทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๖

เด็กชายกฤตวิทย์ ศรีสมบุตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๗

เด็กชายณัฐพร ทองนอก
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๘

เด็กชายชินวัตร สัมมาปราบ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๔๙๙

เด็กหญิงนันทิดา สายหลง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๖ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๐

เด็กหญิงกาญจนา ใจภักดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๑

เด็กชายธีรพัฒน์ บัวกอ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๒

เด็กชายสุพล มูลคำเหลา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๓

เด็กหญิงชลิตา คำโสภา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๔

เด็กหญิงปทมา เลขะสันต์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๕

เด็กชายกิตติภณ ทองคำตอน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๖
เด็กชายก้องเกียรติศิริ

โพพรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๗

นายธนากร ศิริกุล
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

บุดดาเหลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๐๙

นายมณฑล บุญทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๐

เด็กชายณัฐพล ไสลรัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๑

เด็กชายคณิศร จันทะโสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๒

เด็กชายวโรดม พันธ์โมลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๓

เด็กชายศิวัช อมร
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๔

เด็กหญิงศิริวิมล เกรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๕

เด็กหญิงอรสา พาพหม
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๖

เด็กชายพีระพัฒน์ ดัชถุยาวัด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๗

เด็กหญิงณัฐภัทร ทาดางาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแกนาคำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๘

เด็กชายนัสตะพล จุลดาลัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๑๙

เด็กชายธีรพงษ์ พรมลา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๐

เด็กชายนิธิกร จันทร์ดาบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๑

เด็กชายศรนิรันดร์ เลขสัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๒

เด็กชายศุภกร ทีคะนาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๓

เด็กชายสันต์ภพ กาคำผุย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๔

เด็กชายพิรพงษ์ เสมอใจ
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๕

เด็กชายปณณวิชญ์ แก่นพิทักษ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๖

เด็กหญิงสุกฤตา โพธิศรีทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๗

เด็กหญิงพรรณวร จันทะสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๘

เด็กชายนทีทัศน์ ชาบุญเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๒๙

เด็กชายเอกรินทร์ มีแววแสง
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๐

เด็กชายณัฐวัฒิ ลาธุลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๑

เด็กชายภูริภัทร บุญมาทน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๒

เด็กหญิงภาวิณี ชานิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ยากุล
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๔

เด็กหญิงณัฐธิดา เรืองพรม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๕

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

กล้าเกิด
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๖

เด็กชายทัตดนัย ชานิตย์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๗

เด็กหญิงสุภาวรรณ เสมอใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผำ วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๘

เด็กชายสมพร ธิมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำโฮม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๐

เด็กชายอภิวัฒน์ อริกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๑

เด็กหญิงณฐพร พิลารัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๒

เด็กหญิงพรศิริ คำภักดี
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ดาทะวี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ส่งเสริม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา บุญทรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๖

เด็กหญิงสโรชา ลาธุลี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๗

เด็กหญิงสุภัสสร สุขศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๘

เด็กหญิงหิรัณยา ยาเลิศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๔๙

เด็กหญิงปภัสสร คำมาโฮม
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๐

เด็กหญิงณัชชา บุญทา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๑

เด็กชายกายวุฒิ กันยาพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๒

เด็กชายศุภากร พรมสุ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๓

เด็กชายธนวัต พุทธเคน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๔

เด็กชายบัณฑิต พาสง่า
๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๕

เด็กหญิงพรนภา แสงสว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๖

เด็กชายเจริญวิทย์ เอ้โทบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๗

เด็กชายธนกร แสวงดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๘

เด็กชายธาวิน วงศ์คำผุย
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๕๙

เด็กชายวรโชติ โคตรธาริน
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๐

เด็กชายอนันต์ยศ มนเทียนอาจ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๑

เด็กชายธีรภัช โพทวี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ดาทะวี
๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๓

เด็กหญิงนวนันท์ รากแก่น
๑๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๔

เด็กหญิงณัฐวดี กระวานธง
๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๕

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ม่วงศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๖

เด็กหญิงปภัสสร ภาระสูญ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๗

เด็กหญิงพิยดา เกษตรเวทิน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๘

เด็กหญิงสาธิตา ไชยคง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๖๙

เด็กหญิงอนุสรา เศรษฐสิงห์
๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ วงสิงห์
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๑

เด็กหญิงศดานันท์ คงมาก
๐๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๒

เด็กหญิงปรียาณัฐ ศรีภา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองท่อน
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๔

เด็กหญิงวิลาสินี นามปญญา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๕

เด็กชายพิชิตชัย อาริภู
๐๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๖

เด็กชายวีรภัทร ธุลีลาย
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ไสลรัตน์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๘

เด็กชายฐิติศักดิ

์

นวลศรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๗๙

เด็กหญิงปาริตา กาญจนวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๐

เด็กชายชัชวาล จันทิมา
๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๑

เด็กชายทีประกร ปะถะมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ศิริเวช
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์สิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๔

เด็กหญิงพิมสุดา พิลาศาสตร์
๒๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๕

เด็กหญิงหทัยชนก อินทะมาตร
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๖

เด็กหญิงอัจฉรา ศรีวงษา
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๗

เด็กหญิงอรวิน สิงหาสิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๘

เด็กชายอานนท์ มุงคุณพรม
๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๘๙

เด็กหญิงศศินา วงษ์สาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๐

เด็กชายวิระชน ลาธุลี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๑

เด็กชายสุรสิชฌ์ ศรีสมุทร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๒

เด็กชายธนพล แก้ววงษา
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๓

เด็กหญิงสไมพร ไสลรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา)

วัดโคกก่อง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๔

เด็กชายธเนศ ยนต์เปยม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๕

เด็กชายถิรวุฒน์ โชติชัย
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๖

เด็กชายมงคลชัย ดวงดี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๗

เด็กชายอนุภัทร พูลเพิม

่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๘

เด็กชายพรชัย บุญชูช่วย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๕๙๙

เด็กชายภูวดล วงค์ษาสนธ์
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๐

เด็กชายชนะชัย บุญลอย
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๑

เด็กชายสุริยันต์ จำปาขาว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๒

เด็กชายอชินันท์ สุลัยรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๓

เด็กชายส่งศักดิ

์

พาเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๔

เด็กชายอภิวัฒน์ นนท์ศริ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๕

เด็กชายอัศราวุฒิ แก่นคำ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๖

เด็กชายศราวุฒิ แก่นคำ
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๗

เด็กหญิงจตุรพร ด้วงประโคน
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๘

เด็กหญิงละอองดาว ฤทธิสุข
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๐๙

เด็กหญิงสาวิกา สิงห์ศิลา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๐

เด็กหญิงฑัณทิมา คำเรือง
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๑

เด็กหญิงชิดชนก มะธุผา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๒

เด็กหญิงพนิดา จันทร์ส่อง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๓

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โปรดสูงเนิน
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๔

เด็กหญิงปรียาภา มูลศรีนวล
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๕

เด็กหญิงพัณณิตา ภากระจ่าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ อินทะนาม
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ฮมแสน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๘

เด็กหญิงรัตนพร แสงทอง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๑๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ทะโนลัพ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๐

เด็กหญิงศิริภัทร สุนา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๑

เด็กชายธรรศ เจริญชัย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ศรีไชยา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๓

เด็กหญิงสิรินทรา ก้อนทองดี
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๔

เด็กชายธีรเมธ ปองโสม
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๕

เด็กหญิงประภัสสร นนท์ศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๖

เด็กชายภูตะวัน ลาภมูล
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๗

เด็กหญิงวิภาวัลย์ ขันธ์ดี
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๘

เด็กชายเพชรายุธ ฝางคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๒๙

เด็กชายวรวิทย์ พรมสวัสดิ

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๐

เด็กชายวัชรพล ละดาดก
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๑

เด็กหญิงอรทัย ทรัพย์ศิริ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๒

เด็กชายปจจนนท์ ยืนนาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๓

เด็กหญิงกนกนิภา บุญสิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา แพขันทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๕

เด็กหญิงวนิดา แสนหอม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๖

เด็กชายณัฐภูมินท์ เท่าสาร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๗

เด็กชายนันทวุฒิ วงค์ษาสนธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๘

เด็กหญิงแสงอำพร สุขธรรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๓๙

เด็กชายมินธาดา สุริยา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๐

เด็กหญิงปริญญา พูนพิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๑

เด็กหญิงปทมา คูณแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๒

เด็กหญิงญานิกา สายเนตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๓

เด็กชายสนันจิตร

่

สุขธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ษาสนธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๕

เด็กชายปฐมพร อุตตรนคร
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๖

นางจันทร์จิรา บุษราค้ม
๓๐/๑๒/๒๕๑๐

โรงเรียนศรีสิริปญญาพิทยาคม วัดศรีอุดม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๗

เด็กชายดนัยพัฒน์ พรหมสูตร
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๘

เด็กชายเวชยันต์ เพชรรุ่งเรือง
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๔๙

เด็กชายวงศกร อภิบาล
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๐

เด็กชายวรกานต์ นาทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๑

เด็กชายสุภัทรชัย สำเภา
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๒

เด็กหญิงกรรณิกา เส้นเกษ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร นาทอง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๔

เด็กหญิงเนตรชนก สายงาม
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๕

เด็กหญิงปรียาวรรณ น้อมนัส
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี เสมอใจ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๘

เด็กหญิงอรุณวิไล ชะภูธร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๕๙

เด็กหญิงพิมลพรรณ ขันใหญ่
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๐

เด็กชายวสุพล ขจรวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๑

เด็กชายทินกร วงษ์ธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๒

เด็กชายนภพร รูปสะอาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๓
เด็กชายประกายเพชร

ดวงสินธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๔

เด็กชายจิรกร ผาจบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๕

เด็กชายชาญชัย วันใส
๓๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๖

เด็กชายวัธทวี ทองพิทักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๘

เด็กชายวโรดม สายเนตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๖๙

นายชนแดน บุญปรก
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๐

เด็กหญิงผ่องพักตร์ ศรีจันอ่อน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๑

เด็กชายวาทิตย์ โคตคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๒

นางสาวรัชนก สายศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๓

นางสาวอุรัสยา สายสี
๐๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๔

เด็กชายพีระภัทร โคตรคำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๕

เด็กชายจักรกฤติ พรมดี
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๖

เด็กชายชนสรณ์ คำพะทา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๗

เด็กชายณรงค์พล แสนทวีสุข
๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สายสี
๐๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๗๙

เด็กชายแดนอุดม ผิวคำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๐

เด็กชายธงชัย กุลเกต
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๑

เด็กชายพิทักษ์ เสาสี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๒

เด็กชายภควัต ประกอบผล
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๓

เด็กชายภูวฤทธิ

์

ต้นแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๔

เด็กชายไวยฤทธิ

์

กาญจนพงค์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๕

เด็กชายสิทธิชัย บุญศักดิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๖

เด็กชายอภิทักษ์ สีนวลลัง
๐๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๗

เด็กหญิงทรรศิกา บรรดิษตา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๘

เด็กหญิงปริญญา ยืดยาว
๐๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ กองแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๐

เด็กหญิงแพรวา คำสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๑

เด็กหญิงราวระวี กองชัย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๒

เด็กหญิงอสมา อารีเรือ

้

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๓

เด็กชายวิทยา พรมพันธ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๔

เด็กชายอณัตชา บุญนารถ
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๕

เด็กหญิงธนดี ลามาตย์
๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๖

เด็กหญิงสุรีพร คูณปอง
๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๗

เด็กหญิงวรณัน มิงขวัญ

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๘

เด็กชายถิรวุฒิ มันจิตร

่

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๖๙๙

เด็กชายนพพร ปอมหิน
๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๐

เด็กหญิงอภิญญา ร่วมทวี
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๑

เด็กชายภูวฤทธิ

์

กองชัย
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๒

เด็กชายวิษณุ คำอุดม
๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๓

เด็กชายนักรบ บุญบุตร
๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๔

เด็กหญิงกรชุดากุล ทวี
๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๕

เด็กชายต้นกล้วย แสงโสม
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๖

เด็กชายหัสน้อย ศรีพันดอน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๗

เด็กหญิงเจนจิรา บุตรดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๘

เด็กชายอภิวิชญ์ สีนวลลัง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๐๙

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์เล็ก
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๐

เด็กหญิงเกสรา คณะศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๑

เด็กหญิงกานต์พิชชา จันใด
๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๒

เด็กชายวัชรพงศ์ แก้วทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผิวเงิน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๔

เด็กหญิงนุจรินทร์ บุญเหลือ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา นนท์ศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๖

เด็กหญิงธดาภรณ์ พันธุ์สำโรง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๗

นางสาวฐิติรัชญา วิวรรธน์ธนากร
๐๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๘

นายจีระศักดิ

์

ลาภมูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๑๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา รอบโลก
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๐

เด็กชายธเนศ วรรณเพ็ญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๑

เด็กชายนาวิน ทองลือ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๒

เด็กหญิงวิภาวรรณ สันดอน
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๓

เด็กหญิงสุชาดา เนตนัดตา
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คำโท
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๕
เด็กหญิงกรองกาญจน์

เรือนแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๖

เด็กหญิงศศินภา บัวใหญ่
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๗

เด็กชายชินวัตร บรรจง
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๘

เด็กชายวรพรต หาระสาย
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๒๙

เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วนิล
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๐

เด็กหญิงทิพมณี สุวรรณกำจร
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๑

เด็กหญิงเอือการย์

้

พูลทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ศรประสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

บุตรสิน
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๔

เด็กชายสหรัฐ เสนาช่วย
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๕

เด็กหญิงสิราวรรณ หนูไข่
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๖

เด็กหญิงราตรี โคตะถา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๗

เด็กชายชาญชัย แก้วมัน

่

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๘

เด็กชายภาสกร ดำจร
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๓๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พลศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๐

เด็กหญิงไอรดา มหาอินทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๑

เด็กหญิงธัญชนก สีแสด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๒

เด็กหญิงนฤมล วงษ์รินยอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๓

เด็กหญิงตรัยรัตน์ หาพัก
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๔

เด็กหญิงกุลดา เปงบุญมา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๕

เด็กหญิงประกายรุ้ง ดาบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๖

เด็กหญิงกัญธิมา สอนเศษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๗

เด็กชายธีรภัทร ฉัตรสุวรรณ์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๘

เด็กหญิงกรรนิการ์ ทัดศรี
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๔๙

เด็กหญิงนฤมล พรมประเทศ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สาลาสุข
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๑

เด็กหญิงพิมพ์เพชร พิมพิสาร
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๓

เด็กชายสิทธินนท์ หอมแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๔

เด็กชายวิทยา พุ่มจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ชาวนา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา เวียงสิมา ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๗

เด็กชายฐปนันท์ ชมภูประเภท ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๘

เด็กหญิงหฤทัย ศิริคูณ
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๕๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสงแก้ว
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๐

เด็กชายยุทธพิชัย ชะโนลัพย์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๑
เด็กหญิงอนุสราพรรณ

ปนทอง ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๒

เด็กหญิงพิมลวรรณ ดาราช
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นามสำโรง ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๔

เด็กชายธีรภัทร แสนจันทร์
๒๐/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๕

เด็กชายจิระวัฒน์ อินทะวงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๖

เด็กหญิงสุพิชชา วรรณวงษ์
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ลาวัน
๑๒/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๘

เด็กหญิงวัฒนา พาสุข
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๖๙

เด็กชายสุภาวดี พรมตา ๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๐

เด็กหญิงรัตนาวดี ตุ จอมนกเกตุ
๑๖/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

นาคูณ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๒

เด็กชายภาสกร โพธิสุวรรณพร

์

๓๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๓

เด็กชายสัณห์ประวีณ สิงห์อาจ
๑๑/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ ลาจันทึก
๒๔/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๕

เด็กหญิงสุภัทรวดี ธงไชย
๒๐/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๖

เด็กหญิงอรอุมา บุญเนตร
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๗

เด็กหญิงปริญญา จำปาเทศ
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๘

เด็กชายพัชรพล ชุ่มชัย
๒๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๗๙

เด็กหญิงปภาวี ดุจดา
๓๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๐

เด็กชายธิติธร ขันคำ
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๑

เด็กหญิงอนัญญา ใช้คำแช่ม ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๒

เด็กชายธนากร วงกลม
๑๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๓

เด็กหญิงวิยดา วงกลม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพย์อักษร ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ สมสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๖

เด็กหญิงคทาวุธ สุดเนตร
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ ไชยนิตย์
๑๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๘

เด็กชายรัตน์กรินทร์ อ่อนจันทร์
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๘๙

เด็กหญิงอติมาพร คำยังยืน

่

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๐

เด็กชายนิธิภัทร เหลืองทอง ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา สัจจมณี
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๒

เด็กชายบัญชา สายรัมย์
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๓

เด็กชายระพีพัฒน์ อรรคฮาด
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ คุ้นเคย
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๕

เด็กชายวีรวัฒน์ พิมราช
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๖

เด็กหญิงสุพัตรา วงค์ธรรม ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๗

เด็กหญิงพลอยสวย ชัยรัตน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๘

เด็กชายไชยศร ดาราช
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๗๙๙

เด็กชายสงกรานต์ หาญชาติ
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๐

เด็กหญิงเพ็ญฤดี ชัยรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๑

เด็กชายโยธิน เติมสิน ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๒

เด็กชายมังกร แก้วนิน
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๓

เด็กหญิงสุพรรณษา นามเสนา ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๔

เด็กชายสิทธิโชค แสนทวีสุข ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๕
เด็กชายกฤษดานุสิทธิ

เนตรพงษ์
๑๘/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๖

เด็กหญิงสุนันทา ธงไชย ๘/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๗

เด็กหญิงจินตหรา จิตทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๘

เด็กหญิงสุนันทา ธงไชย ๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๐๙

เด็กชายธนพล บุญวัง
๒๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๐

เด็กชายธนากร สืบอาสา ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๑

เด็กชายวุฒิจักร มามะณี
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๒

เด็กชายเขม เชิดช่วย
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๓

เด็กชายนที เชิดช่วย ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๔

เด็กหญิงเจจิลา ดาราช
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๕ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๕

เด็กชายนพดล บัวใหญ่ ๓/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๖

เด็กหญิงอภิษฏา สูงสันเขต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๗
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์

คูณปอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โหม่งพุฒ
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๑๙

เด็กชายสิทธิดล แพนน้อย
๓๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๐

เด็กหญิงอรอุมา สำราญดี ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๑

เด็กหญิงปอปุย เนืออ่อน

้

๑๑/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๒

เด็กชายภูตะวัน จำปาขาว
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ นันทิภาคยากร
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๔

เด็กชายฉัตรชัย พรมสุข
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๕

เด็กชายวีระพงษ์ หอมสมบัติ ๙/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๖

เด็กชายภัทรพงษ์ อุ่นแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๗

เด็กชายรัฐเขต ผาจบ
๒๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๘

เด็กหญิงแพรวา พวงจำปา
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๒๙

เด็กหญิงสุณิสา ชุมพร
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๐

เด็กชายวิชัย แสงราช ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๑

เด็กชายอดิเทพ โคตรหา
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๒

เด็กชายพิรวุฒิ อาสน์ธานี
๓๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๓

เด็กชายวรายุส แก่นทน ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๔

เด็กชายกฤตยชญ์ โพธิสุวรรณ

์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๕

เด็กชายรวีโรจน์ ลมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๖

เด็กชายปณชญา ศรีคำภา
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๗

เด็กชายทศพร จันทร์สุข
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ นามบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๓๙

เด็กชายสุริยา ดวงคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๐

เด็กชายสุริยา แสนทวีสุข
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๑

เด็กหญิงจิตติภัทรา พูนพิน
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๒

เด็กหญิงทักษอร ภูผักแพว
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ ฝางคำ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๔

เด็กหญิงวิศรุตา กอบัว
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๕

เด็กหญิงศุจินทรา ขันงาม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๖

เด็กหญิงอนงค์อร กาบกิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๗

เด็กหญิงสิริยากร ทองเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๘

เด็กชายประกาศิต เกษา
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๔๙

เด็กชายวรพงษ์ บังชมโพธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๐

เด็กชายชยุต สมชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสนทวีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๒

นางพัฒนา ทองการ
๒๕/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๓

เด็กชายจักรพันธ์ จันคะนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๔

เด็กชายชาละวัล ขาวสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๕

เด็กชายบุญตา สีทาราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๖

เด็กชายศักดิดา

์

ศรีลาที
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ไชยเทพ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๘

เด็กชายอินทรีย์ แพงพรมมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๕๙

เด็กหญิงกนกนิภา ปวงสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๐

เด็กหญิงกิตติพร รัตนศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๑

เด็กหญิงจันธิมา พิลาแดง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๒

เด็กหญิงณัฐริกา ปางทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา ไชยโคตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๔

เด็กหญิงพรพิมล มีคุณ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๕

เด็กหญิงไพลิน สุขประสพ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สมเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๗

เด็กหญิงวิรดา ศิริสัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๘

เด็กหญิงศศิกานต์ สองศร
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๖๙

เด็กหญิงศศิประภา กรเกตุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๐

เด็กหญิงสุธิดา ทับทิมหิน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา เต็มดวง
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา ปานทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๓

เด็กหญิงสิริวรรณ แสงขาว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๔

เด็กหญิงสาวิตรี โยธิดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๕

เด็กหญิงอินทิรา ระเมิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีนวล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๗

เด็กหญิงปานิศา หารินไสล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๘

เด็กชายวิภพ ติระบาล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๗๙

เด็กหญิงบุญญาพร จิตต์เจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๐

เด็กหญิงปวีณา ปานานนท์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๑

เด็กหญิงชมพูนุช ปรานันต์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๒

เด็กหญิงธิชาดา อ่อนยอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๓

เด็กหญิงปรียานุช ศรีบัว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจียกะเรีย
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๕

เด็กหญิงกิติญา ดารัตน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๖

เด็กชายณรงค์เดช เดชศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๗

เด็กชายณัฐภูมิ พลาไพร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๘

เด็กชายพิชิตพงษ์ ตันเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๘๙

เด็กชายสุเมธ ติระบาล
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๐

เด็กหญิงกันติศา เวระนะ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๑

เด็กหญิงดาปนีย์ ดอกเกษศรี
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๒

เด็กหญิงพิริสา เวระนะ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๓

เด็กหญิงธนัชชา โจทะนัง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๔

เด็กหญิงวรรณพร ธะนูเจีย
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กะวันทา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๖

เด็กหญิงน้องทราย รสชาติ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๗

เด็กหญิงอินทิรา อัมพร
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๘

เด็กหญิงเมธาวี กะวันทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๘๙๙

เด็กหญิงชิตาภา โชติช่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา สินสะรา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๑

เด็กหญิงศศินา ราชรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๒

เด็กหญิงกานต์สินี สีแสน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ กุลวิลัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๔

เด็กหญิงนวรัตน์ จันโท
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๕

เด็กหญิงปนัดดา วิเศษรัมย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ชลชี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๗

เด็กหญิงนุชจรี วงษาบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ธะนูเจีย

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๐๙

เด็กชายกิตติวินท์ เกษสุรันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๐

เด็กชายอารี กาตะสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๑

เด็กชายญาณวรุตม์ แต้มงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๒

เด็กชายจตุพงษ์ ศรีมณี
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๓

เด็กชายภูวดล หาสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๔

เด็กชายพัชรพล สุวรรณคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๕

เด็กชายศิวิปรีชา พลาไพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๖

เด็กหญิงทิพวรรณ รสชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๗

เด็กหญิงอริษรา พรมมาสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา หาญเสมอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๑๙

เด็กหญิงขวัญจิรา พฤษชาติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๐

เด็กหญิงทิพย์พาพร กำเงิน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๑

เด็กหญิงนันท์นภัส ฮาระตะวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๒

เด็กหญิงรัตถพร ครองชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๓

เด็กหญิงวนิดา ไพพะนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๔

เด็กหญิงศิริมนต์ ครองชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๕

เด็กหญิงสุนิสา สุขศรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๖

เด็กหญิงอริสรา จันทรเสนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๗

เด็กหญิงอารียา ระนะสวาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๘

เด็กชายธีระเทพ ประวาฬ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๒๙

เด็กชายธีรพงษ์ นวนไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๐

เด็กชายวีรักษ์ เสาะประโคน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย วัดตาโกย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๑

นายกิตติภาส สิงห์เสน
๐๓/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๒

เด็กหญิงมาลีรัตน์ พลปลัด
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๓

เด็กหญิงเอมิกา คำเคน
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๔

เด็กหญิงขวัญรัตน์ บุญอุดม
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๕

เด็กหญิงโสธิชา ทองรส
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๖

เด็กชายปญญา บุญสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

ต้นพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๘

เด็กหญิงณิชาดา ทองโพธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๓๙

เด็กชายทองแดง ใจภักดี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๐

เด็กชายธวัชชัย บุญเสริม
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๑

เด็กชายสุชานันท์ พรมสุวรรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ มณีสังข์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา บังศรี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๔

เด็กหญิงกัลยา โมรานิล
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๕

เด็กหญิงชลธิชา อินทนา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีพรม
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๗

เด็กหญิงเฟองฟา พารุนัย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๘

เด็กหญิงมณีนุช เดิมปนุ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ สิมอ่อน
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๐

เด็กหญิงวาสนา ปลืมจิตร์

้

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๑

เด็กหญิงศลิษา ปตสาสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๒

เด็กหญิงสุภาวดี พรำนัก
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา ไอทา
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมานัด
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๕

เด็กหญิงนฤมล จันทะคำแพง
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๖

เด็กหญิงปาชิตา แก้วแสง
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๗

เด็กชายพงษ์พิทักษ์ ทะระวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๘

เด็กชายภัทรพล พันธ์เภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๕๙

เด็กหญิงปณิตา มรรคพิมพ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๐

เด็กหญิงพรรณวษา ศรีมาบุตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๑

เด็กหญิงมณีนพรัตน์ เย็นพรม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๒

เด็กหญิงวารุณี ทากะเมียต
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๓

เด็กหญิงวรินยุพา ยาตะลี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๔

เด็กชายวัฒนา

พิมพ์ต่อตระกูลกุก่อง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

เลขสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๖

เด็กชายอนุวัตน์ คำนาโฮม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๗

นายกฤษฎา พาลแพน
๔/๐๓/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๘

นางสาวพรธิวา ไชยจันดา
๑๙/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๖๙

นางสาวมัณฑนา พรมโลกา
๒๘/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๐

เด็กชายจักรภัทร กานา
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๑

เด็กชายธนพล โลเตียะนันท์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๒

เด็กชายสุภกิจ นาคีรักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๓

เด็กหญิงจิดาภา คูหา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๔

เด็กหญิงจิราวรรณ พันพม่า
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๕

เด็กหญิงชลนิชา นำระนะ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๖

เด็กหญิงญาณิศา ศรีประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๗

เด็กหญิงณัฐติกานต์ ภูษากิจ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๘

เด็กหญิงพรพิมล สะดอนรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๗๙

เด็กหญิงพิชญา เกษรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๐

เด็กหญิงพิมญาดา บุญชูตน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๑

เด็กหญิงรัชนีกร ศรีธัญรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๒

เด็กหญิงสุชาดา ศิรินู
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๓

เด็กชายศิลาชัย เมียดธิมาตย์
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๔

เด็กชายเอกรินทร์ อินทร์อุ่นโชติ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๕

เด็กชายอำพล ไชยศรีษะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๖

เด็กหญิงวีรดา อุทกโยธะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๗

เด็กหญิงศุภากร คำเหลือ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา กลำพุทธา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา เมอมะนา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๐ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๐

เด็กหญิงนัฐลดา แซ่มือ

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๑

เด็กชายคมเพชร เวทะเรียะ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๒

เด็กหญิงนันทนา โพธิบุปผา

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา เดชเดชา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๔

เด็กหญิงนันท์ณภัคร จันทวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๖

เด็กชายคฑาวุธ จันทาทิพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๗

เด็กหญิงปาริศา เวทะเรียะ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๘

เด็กหญิงมลธิดา ระตะโม
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๓๙๙๙

เด็กหญิงมาริษา ทองปญญา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๐

เด็กหญิงลลิตา ขุนมิล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๑

เด็กหญิงศรัญญา วินิจขัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๒

เด็กหญิงศศิภา พ่วงน่วม
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๓

เด็กหญิงสุวนันท์ เมอมะนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิพิกุลทอง

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๕

เด็กหญิงณัฐพร หงษ์พันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๖

เด็กหญิงมณิการ์ โงนเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๗

เด็กหญิงชุติมา แววตา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่น วัดนำขุ่น  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๘

เด็กชายพลพล แก้วกันยา
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๐๙

เด็กชายทศพล คุณประชา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๐

เด็กชายนรินทร อ่อนนุ่ม
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๑

เด็กหญิงลลิตา อระเวก
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๒

เด็กชายเกียรติพงศ์ สุธรรมวงค์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๓

เด็กหญิงมีนา กาดรัมย์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๔

เด็กชายชัยนันท์ จันทาดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๕

เด็กชายพัชรพล บัวนาค
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา มันเสม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๗

เด็กหญิงภัทรภร แสนเหลียว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๘

เด็กหญิงเมษา คุณประชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๑๙

นางอริยา อำนาจวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๐

เด็กชายโสธร หนูไพร
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๑

นายธวัชชัย ลาภสาร

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๒

นางสาวนรินทร์รัตน์ มันชัย

่

๒๙/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๓

นายอัครพล บุญยิม

้

๐๑/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๔

เด็กชายเอกพล อ้วนท้วน
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๕

เด็กชายอาณัฐพล แก้วชาตรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๖

เด็กชายวันชนะ สีสุข
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๗

เด็กชายกิติพล คงคำวร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๘

เด็กชายชิชณุพงศ์ วงค์วิไล
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๒๙

เด็กชายกฤษฎา พันสนิท
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๐

เด็กชายศรัณย์ นามเสนา
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๑

เด็กชายธนศักดิ

์

ทองแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ วังสัน
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๓

เด็กชายอนุสรณ์ บุญทรง
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๔

เด็กหญิงสรณีย์ วงไชยา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๕

เด็กหญิงลลิตา แก้วชารี
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา คำย้อม
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๗

เด็กหญิงวิภาดา พูลไชย
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๘

เด็กหญิงรพีพร พงษ์พรต
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๓๙

เด็กหญิงนิภาพร คำมงคล
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๐

เด็กหญิงจิดาภา วงค์งาน
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๑

เด็กหญิงนิรบล สิงห์น้อย
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๒

เด็กชายสุริยันต์ โอชา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๓

เด็กชายชิษณุชา กาเผือกงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๔

เด็กชายขวัญชัย ประชุมแดง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๕

เด็กชายทิวากร แก้วชาตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๖

เด็กชายอภิชาติ ชัยสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๗

เด็กชายศักดิดา

์

โอชา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๘

เด็กหญิงยุวธิดา บุญสพ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๔๙

เด็กชายทีปกร ไชยะพันโท
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๐

เด็กหญิงจันทร์มณี บุญเทียง

่

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ จูมลี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๒

เด็กหญิงวรัญชลี ช้างลอย
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๓

เด็กชายภูมินทร์ ฉิมพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๔

เด็กชายพนา โสมสุด
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๕

เด็กชายนัฐนันท์ นนทะปญญา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๖

เด็กหญิงพัชริดา เคนหล้า
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๗

เด็กหญิงพาลีรัตน์ จันทชาลี
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมนึก
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลทวี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๒ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๐

เด็กหญิงอรสา สีดาดี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๑

เด็กหญิงอารยา อ้วนท้วน
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๒

เด็กหญิงอังคณา สุริโย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๓

เด็กชายณัฐดนัย สุธรรมวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๔

เด็กชายธนากร สมนึก
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๕

เด็กชายสงกรานต์ ศิริทิพย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา บุญลา
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ โสมสุด
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาวัง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๖๙

เด็กชายธนพร เคียบเคียง
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๐

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทองอินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๑

เด็กชายวัฒนา พรมสอน
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๒

เด็กชายอัครโยธิน ถวิลมาตย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๓

เด็กชายปราโมทย์ ตุ่นต้น
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์ คำชุมภู
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๕

เด็กชายพงศ์พล เพ็งจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๖

เด็กชายชูวิทย์ ชานิคม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๗

เด็กชายศิวะ น่าชม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๘

เด็กชายฤทธิชัย สีวงศ์สา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อัมพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๐

เด็กชายธนากร วงศ์สุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๑

เด็กชายปยะพงศ์ ขันเลข
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สัมผัส
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๓

เด็กหญิงภัทรธิดา คูณมี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๔

เด็กหญิงสุภาวัลย์ ผิวนวล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ธารสมบัติ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๖

เด็กหญิงมุทิตา อุบล
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๗

เด็กหญิงจุไรพร บุญเอนก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา พืชสิงห์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๘๙

เด็กหญิงวัลวลี ฑีฆายุพรรค
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๐

เด็กหญิงเกตุมณี จันทอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๑

เด็กหญิงศิรินภา เขมสีดา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๒

เด็กหญิงชลิตา เหล่าบุตรศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๓

เด็กหญิงรังสิมา วงคำภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๔

เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีปราชญ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๓ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๕

เด็กหญิงพิมชนก อกผาย
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๖

เด็กชายณัฐนันท์ แก้วทองดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๗

เด็กหญิงสิรภัทร จงจิตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๘

เด็กหญิงศรีทัศน์ จันทวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๐๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทาหอม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๐

เด็กชายพิทวัส อุปลาบัติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๑

เด็กหญิงสุพิตรา ไชยโอชะ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๒

เด็กชายธีรวัฒน์ พืนผา

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๓

เด็กหญิงสุชานาถ ช่างสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๔

เด็กหญิงวราภรณ์ แตงอ่อน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๕

เด็กหญิงวริศรา จันทรคุต
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๖

นางยุพิน ทานนท์ ๑/๑/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๗

นางอริสรา อ่อนตาม
๒๐/๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๘

นางสาวนัทธ์หทัย เงางาม
๑๕/๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๐๙

นางสาวรสสุคนธ์ บรรทอน
๑๗/๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๐

เด็กชายขจรเกียรติ ไวไธสง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๒

เด็กชายวัชรพล แสงสุกวาว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ม่วงน้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๔

เด็กชายพีรธัท สุทธิจิตตกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๕

เด็กหญิงชลิตา ขันตรีเรือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๖

เด็กหญิงช่อลดา ยืนนาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๗

เด็กหญิงเบญจมินทร์ แสนสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๘

เด็กชายประพันธ์ ทองบุตร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๑๙

เด็กชายวัชระ กาสา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๐

เด็กชายธนาทิพย์ พลดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๑

เด็กชายศักดา แสงสุกวาว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๒

เด็กชายวรพันธ์ โพคโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ พัวแดง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๔

เด็กชายกฤษณะ สุขเพ็ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๕

เด็กหญิงมยุรา ขจัดมนทิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๖

เด็กหญิงนพมาศ ยานะสาร
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๗

เด็กหญิงศศิธร ภูทองเงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๘

เด็กหญิงทยิตา โฆษา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๒๙

เด็กหญิงวรัญญา เรืองศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๔ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๐

เด็กชายจิรศักดิ

์

เหล่าสีดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๑

เด็กชายวรวุฒิ เหล่าสนธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๒

ว่าทีร้อยตรีอัครวินท์

่

เดชอุดม
๑๐/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๓
นางสาวธัญญาลักษณ์

ภาระเวช
๑๐/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๔

นางสาวพจนีย์ กาสา
๒๐/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๕

เด็กชายคมกริช พรมพา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๖

เด็กหญิงนิตยา พรมพา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๗

เด็กหญิงรัชกานต์ ราชศรีสะเกตุ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๘

เด็กหญิงพนิดา ศรีสว่าง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๓๙

เด็กหญิงนิตยา จันทร์วิเศษ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๐

เด็กชายสดุดี คำตา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๑

จ่าเอกธงเอก เจริญสุข
๒๑/๗/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๒

นายวิไลศักดิ

์

สาธุ
๒๙/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๓

นางสาวพิศมัย ทะคำวงษ์
๒๙/๘/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๔

นางสาวสุภาพร ชมภู
๑๗/๘/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๕

เด็กชายจักรพรรณ พันธวัตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๖

เด็กชายกฤษดา ทุมโทน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๗

เด็กหญิงเมธิณี วงเกย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๘

เด็กหญิงวิลัยพร ศรีทัน
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๔๙

เด็กหญิงนิภาพร ศรีเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๐

เด็กหญิงปยะพร ศรีเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๑

เด็กหญิงพัชรี คำไทย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๒

เด็กชายสุธินันท์ วงค์คำ
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๓

เด็กหญิงพรีดา มูลสิน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๔

เด็กหญิงรัชญาภรณ์ โคตรนาม
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๕

เด็กหญิงรมิตา เคนมี
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๖

เด็กหญิงปริญญาพร สีสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๗

เด็กหญิงสุภาพร ชานิคม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๘

เด็กชายวีระเดช สายเหง้า
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๕๙

เด็กชายภานุวัตร นาคำมูล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๐

เด็กชายนรภัทร พลทรัพย์ศิริ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เทียมทะนงค์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๒

เด็กชายวีรภาพ ชนะพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๓

เด็กหญิงนิรัชภรณ์ อินธิจักร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๔

เด็กชายเจษฏา ชูญาติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๕ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๕

เด็กชายภูคิน หลีน้อย
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๖

เด็กชายเทวราช เวียงแก
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๗

เด็กชายชาคริต ไชยโอชะ
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๘

เด็กชายศราวุฒิ กุก่อง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๖๙

เด็กชายก้องภพ สาดนุ่ม
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๐

เด็กหญิงกนกลักษณ์ แก่นอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๑

เด็กหญิงสุกัลยา พิกุลงาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ภิสา มันเหนียว

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๓

เด็กหญิงณัชนิชา พรมสิงห์
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๔

เด็กหญิงโรสลิน ชัยศักกรีนนท์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๕

เด็กหญิงนันทัชพร มะนัสโส
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๖

เด็กหญิงธารารัตน์ ไกยพันธ์
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๗

เด็กหญิงรัชนีกร รุขะจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองแสน
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๗๙

เด็กหญิงวธิดา ไชยพันโท
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๐

เด็กหญิงณัฐชนัน ใจเสน
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๑

เด็กหญิงกนิษฐา บุษบาล
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๒

เด็กหญิงนัติญากรณ์ ศรีวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๓

เด็กหญิงภูริชญา ธรรมสาลี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๔

เด็กหญิงศรัญู คำพิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๕

เด็กหญิงสมพร ดีดวงพันธ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๖

เด็กชายเสฎฐวุฒิ อนุสนธ์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๗

เด็กชายปยะวัฒน์ สอนน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๘

เด็กชายเอกรินทร์ จันทาลุน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๘๙

เด็กหญิงวรรนิดา แก้วชิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๐

เด็กหญิงลลิดา คำยอด
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๑

เด็กหญิงจีรญา พรมสิงห์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๒

เด็กชายธีระชัย ฑีฆายุพรรค
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คำเหลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๔

เด็กชายสุริยา แสนทวีสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๕

เด็กหญิงอัจฉรา โนรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๖

เด็กหญิงพรพิมล สุวรรรุ่ง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๗

เด็กหญิงนวลศรี ขาวสะอาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๘

เด็กหญิงอรอนงค์ รุขะจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๑๙๙

เด็กหญิงอนงค์นาถ วรรณสาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๖ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๐

เด็กหญิงจามิกรณ์ ซือสัตย์

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๑

เด็กชายอนุชิต คันชง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๒

เด็กหญิงศิขรินธาร แพงจักร
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๓

เด็กหญิงบุษดี มาดหนองจอก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๔

เด็กชายวีรชัย สุตะคาน ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๕

เด็กชายวีรภัทร ขันจันทา
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๖

เด็กชายธีรวุฒิ ทองทับ
๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีธาตุ
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๘

เด็กชายสิทธิชัย เข็มสีดา
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๐๙

เด็กหญิงภมรรัตน์ ใจบุญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๐

เด็กหญิงวีระวรรณ ท้าวพา
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๑

เด็กหญิงวิสาสินี ชาตรี
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๒

เด็กหญิงพัณณิตา จัมปะโสม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๓

เด็กหญิงพรรษา ธิตะโพธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๔

เด็กหญิงแสงดาว กล้าหาญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๕

เด็กชายนพรัตน์ ชมจันทร์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๖

เด็กชายชนะภัย คัชกรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๗

เด็กชายเชิดชัย เจริญรอย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๘

เด็กชายธีรภัทร สีนาทอง
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๑๙

เด็กหญิงพรพหรม กุมภาพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๐

เด็กหญิงวรัรัตน์ สุขสำราญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๑

เด็กหญิงวิภาพร นาทองไชย
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๒

เด็กหญิงแสงดาว เขียวสด
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๓

เด็กหญิงวริศรา สมบูรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๔

เด็กหญิงเทวิกา แฝงด่านกลาง
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๕

เด็กหญิงนาตาชา วรโยธา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๖

เด็กหญิงสุวิชชา โคตนาม
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๗

เด็กหญิงชนากานต์ อุดมสันต์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๘

เด็กหญิงรัตติกาล ช่างประดิษฐ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๒๙

เด็กชายธนพร บางบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๐

เด็กชายวันชัย บุญอยู่
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ ดาวรายรัมย์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๒

เด็กชายรัตนพล มะลิซึง

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๓

เด็กชายพีรวัฒน์ โกมลพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๔

เด็กชายมานพ เหล่าสิงห์
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๗ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๕

เด็กชายพีรภัทร ศรสุข
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๖

เด็กชายภทรพล แดงสด
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๗

เด็กชายนัฐชัย ทองโสภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๘

เด็กหญิงสุภัคพร ดงกันจ่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๓๙

เด็กหญิงอรอุมา สมบูรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๐

เด็กหญิงมาลิณี สมบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๑

เด็กชายกวิเชษฐ์ นิลสา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๒

เด็กชายธนวัต บุญทรง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๓

เด็กชายธนกร มันหมาย

่

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๔

เด็กชายรัตนสินทร์ เหล่าบุตรสา
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๕

เด็กชายศรายุธ ลาดโพธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๖

เด็กชายอดิชาติ อินศวร
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๗

เด็กหญิงอภิวัฒน์ ขจัดมลทิน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๘

เด็กหญิงฐิติมา บุญทรง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๔๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ หิมะคุณ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๐

เด็กหญิงวันวิสา นวล
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๑

เด็กหญิงวริศรา โคตรนาม
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๒

เด็กชายเทพบัญชร เมืองช้าง
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๓

เด็กหญิงวรัญญา แจ่มจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๔

เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์
จันทรวิจิตร

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๕

เด็กชายโอ๋ธนา จำปาหอม
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๖

เด็กหญิงสุภัสสรา เหลืองทอง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๗

เด็กชายธีรวัต ทะยะสุทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๘

เด็กชายภูวดล ไชยเลิศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๕๙

เด็กชายวรัญู เข็มสีดา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๐

เด็กชายชานน โสภา
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๑

เด็กชายธนโชติ เทนคำเนาว์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๒

เด็กชายธนโชค ลาดโพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๓

เด็กชายธนภัทร รีพล

้

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๔

เด็กชายธัญญกรณ์ ยศรุ่งเรือง
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๕

เด็กชายนวพล เชืออ่อน

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๖

เด็กชายกัญญารัตน์ พรหมโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา คุณภาที
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๘

เด็กหญิงปนิสา ลุนบุดดา
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๖๙

เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ลุนบุดดา
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๐

เด็กหญิงอภิญญา เชืออ่อน

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๑

เด็กชายสุพรรณนี หงส์ศรี
๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๒

เด็กหญิงขนิษฐา สมภาร
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๓

เด็กหญิงปริยฉัตร ไกรวิจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๔

เด็กชายยศพล เหล่ามา
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ ศิริทิพย์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๖

เด็กชายลิขิต ลำเนาว์ ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๗

เด็กหญิงสาริศ กลินหอม

่

๒/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๘

เด็กหญิงชริฎา จันทร์ชุ่ม ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๗๙

เด็กหญิงธิดาพร นาคทอง ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๐

เด็กหญิงธิดาวัลย์ จันทบุตร
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๑

เด็กหญิงนภัสสร อภิสิทธ์วณิช
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๒

เด็กหญิงเบญญาภา มูลนี ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๓

เด็กหญิงปาณิสา บุญศรชัย
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๔

เด็กหญิงปวีณา บุษรากรณ์ ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๕

เด็กหญิงสุรัญญา ปองสุขา
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๖

เด็กหญิงวาฑิตา เจริญพงศ์
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๗

เด็กหญิงวรรณวิสา โพธิศีร

์

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๘

เด็กหญิงแพรวา แสงเจริญ ๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๘๙

เด็กหญิงรัตนพร โสภารักษ์ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๐

เด็กชายพรชัย เงาโงน ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๑

เด็กชายอรรณพ ปะและ
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๒

เด็กชายเทพทัต กัณหาชาติ
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๓

เด็กชายวิสัยทัศน์ แก้วมีศรี
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๔

เด็กชายสุรชัย สงเคราะห์
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๕

เด็กหญิงกาญจนา ยินดี
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๖

เด็กหญิงณัชชา แพงเหล่า
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ผาหยาด
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา พุทธคุณ
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๒๙๙

เด็กหญิงประกาภรณ์ นามผล
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๐

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญน้อย
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เชือช้าง

้

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๒

เด็กชายธนากร หอมจำปา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๓

เด็กชายธนารักษ์ หนองเทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๔

เด็กชายเมธัส มิงมูล

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๕

เด็กชายอรรคพล แก้วมีศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๖

เด็กหญิงทิพย์พร สีสะอาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๗

เด็กหญิงนภาพร วารีพัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๘

เด็กหญิงสุธาดา เอียงทารัมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๐๙

เด็กหญิงอมรารักษณ์ ลูกบัว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๐

เด็กหญิงสิริยากร สินธุประสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๑

เด็กชายกฤตนัย ตุพิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๒

เด็กหญิงลภัสรดา แก้วนพรัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๓

เด็กหญิงพิตาพร คำแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๔

เด็กหญิงธันยพร อินพวง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๕

เด็กหญิงพิรญาณ์ ภูพันนา
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๖

เด็กหญิงสกาวเดือน จันทชารี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๗

เด็กชายอชิตพล สุขเต็มดี
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๘

เด็กหญิงปณัฐดา วงค์ขันธ์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๑๙

เด็กหญิงสุพิชญา กุลบุตร
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๐

เด็กหญิงกชพร หนึงคำมี

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๑

เด็กหญิงพิจิตรา วารีพัฒน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๒

เด็กชายกีรศักดิ

์

มาลาพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๓

เด็กหญิงปวริศา จันอรัญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๔

เด็กหญิงสิรินญารัตน์ มันยืน

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อันคำวงศ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๖

เด็กชายกันยา พิมพา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๗

เด็กหญิงรินรดา สินชู
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๘

เด็กชายสรศักดิ

์

ทรัพย์การดี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๒๙

เด็กหญิงกนิษฐา รอบรู้
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๐

เด็กหญิงขวัญกมล ผายม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ดีสุดหา
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๒

เด็กหญิงศุภิชญา แสงเงิน
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๓

เด็กหญิงณิชานันท์ แก้วพร
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๔

เด็กหญิงปภาสรณ์ ผ่านสุข
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๕

เด็กชายอนุชา คอแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุภาษร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

วงค์หลัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๘

เด็กชายธนรุ่งโรจน์ บุญเจริญ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๓๙

เด็กชายชนกร ทาต่อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๐

เด็กชายโสภณวิชญ์ สาแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๑

เด็กชายภูมิรพี จันทะรักษา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๒

เด็กชายธณุพงศ์ บัวผัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๓

เด็กหญิงอนินทิตา ลาพร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๔

เด็กหญิงโชติกา คำแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๕

เด็กหญิงจิราพา นันทะญาติ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๖

เด็กหญิงชลธิชา รีพล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๗

เด็กหญิงวราพร รักวงค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๘

เด็กหญิงจิราภา แสงมณีญานนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๔๙

เด็กหญิงขวัญจิรา จันทะสาร

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ใจบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๑

เด็กหญิงวนิดา เอิบอิม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๒

เด็กชายวิรุธ ดวงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๓

เด็กหญิงวรัญธรณ์ ดวงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๔

เด็กชายอานัส ปาทุมา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๕

เด็กชายธนากร สีสุดทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๖

เด็กชายพิพัฒพงษ์ ทีทำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๗

เด็กหญิงอนิติยา ชมอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๘

เด็กชายรภีภัทร ชาวตะโปน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๕๙

เด็กหญิงภัทจิรา สิงห์ดำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๐

เด็กชายนัฐพงษ์ สุดไชย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๑

เด็กหญิงชรินรัตน์ ผาแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชูญาติ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๓

เด็กชายกัญต์ชัย สุดแสง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๔

เด็กชายบุญเลิศ ผิวเงินยวง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๕

เด็กชายปญญา พันธ์ชักทรัพย์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๖

เด็กชายบัญชา ตาบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๗

เด็กชายชานันท์ เจิมสูงเนิน
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๘

เด็กชายชวิศ ทองมูล
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญยืน
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๐

เด็กชายอภิรักษ์ พิทักษ์เชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนผล
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๒

เด็กหญิงจีรวรรณ โพทะจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๓

เด็กหญิงประไพ คำกัลยา
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๔

เด็กหญิงรฎา สุวรรณมงคล
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๕

เด็กหญิงสุวรรณี วงศ์คำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์คำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๗

เด็กหญิงสรินยา แสงสว่าง
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๘

เด็กหญิงสุชาดา ชุมนุม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๗๙

เด็กหญิงธิดาพร สมพร
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๐

เด็กหญิงอภิชญา คุตนาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๑

เด็กชายศราวุฒิ บุญจำ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๒

เด็กชายวิชาญ แก้วเสนา
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๓

เด็กหญิงกรรณิกา เทศราช
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๔

เด็กหญิงพรชลัท ศรีใสไพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๕ เด็กหญิงเด็กหญิงปยดาพร

สมภาพ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๖

เด็กหญิงสายไหม บุญหนา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แสงจันทร์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๘

เด็กชายณราปกรณ์ บุญเกือ

้

๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๘๙

เด็กหญิงกานต์มณี โชคกิตติกวิน
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๐

เด็กหญิงวริสรา ศิลานิล
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๑

เด็กหญิงอุษนีย์ ล่มภู
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๒

เด็กชายทัศฎ์ เสือถม
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๓

เด็กชายพิสิษฐ ธรรมศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๔

เด็กชายธนภูมิ ศรีสุนาครัว
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๕

เด็กชายนครินทร์ อุรากุล
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๖

เด็กชายปรัญชัย อุรากุล
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๗

เด็กชายอนุชา ไชยปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ อุรากุล
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๓๙๙

เด็กชายอรรรณพ จิตรสิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๐

เด็กชายสุริยา ไขว้วงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๑

เด็กหญิงจิดาภา พิมพ์ศิริ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๒

เด็กหญิงศศิกานต์ นำคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วันทวี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๔

เด็กหญิงจันทร์ศิริ ตราชู
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๕

เด็กหญิงแสงไพรี จิตรเสนาะ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๖

เด็กชายอนุชา ลำสัน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๗

เด็กชายธราเทพ สิทธิมังค์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๘

เด็กชายราเชนทร์ แก้วศรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๐๙

เด็กหญิงปทมพร ยืนนาน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๐

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ใจเย็น
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยปญญา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๒

เด็กชายกัมพล เกษรพันธ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๓

เด็กชายณพกร หาระวงค์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๔

เด็กชายปฐพี เจริงบุญ
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๕

เด็กชายอานนท์ พูลทวี
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๖

เด็กหญิงกชกร กูฏโสม
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๗

เด็กหญิงรจนา โชติสนธ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๘

เด็กหญิงอินทิรา เกิดสุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๑๙

เด็กชายบัวทอง อินเทพา
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๐

เด็กชายธนพงษ์ อินโสม
๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๑

เด็กชายพิสิษฐ์ภณ เสริมไธสง
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๒

เด็กชายณัฐชนม์ วิจิตรพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ สีม่วง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๔

เด็กชายสิทธิรักษ์ สิงห์คำ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๕

เด็กหญิงณธิดา สายเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๖

เด็กหญิงณัฐฐาพร แซ่โง้ว
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๗

เด็กชายอภินันท์ นำนวล
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๘

เด็กหญิงศิรภัสสร ดอกจันทร์ลี
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๒๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยุภาศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ อังฉกรรจ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๑

เด็กชายอภิลักษณ์ คำประวัติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๒

เด็กหญิงศริญญา มานุช
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๓

เด็กหญิงธัญสรณ์ สุดแสง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๔

เด็กหญิงอริศรา คำประวัติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๕

นางสาวนิตยา แก้วจินดา
๑๔/๐๘/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๖

นางวรรณภา สืบสุนทร
๒๕/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๗

นางวรรณภา คำพันธ์  กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๘

นางมะลิวัลย์ คำวงค์
๒๐/๐๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๓๙

นายสุริยา เหลาทอง
๐๖/๑๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๐

นางพรพันธ์ อาทิเวช
๐๓/๑๒/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๑

นายชัยยุทธ พรหมเสน
๐๒/๐๒/๒๕๐๕

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๒

นางสุนันทา พุดชา
๑๕/๐๒/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๓

นางสาวกนกพรรณ แก้วเนตร
๐๒/๐๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๔

นางจุฑามาศ ทองอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๓ / ๕๑๖

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๕

นายสันติกร วงศ์สุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๖

นายชนินทร์ สุธรรมวิจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๗

นายสมศิล พันธราช
๑๘/๐๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๘

นางสาวกนกวรรณ บัวลา

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๔๙

นายประวิทย์ แก้วใส
๒๓/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๐

นางสาวปรารถณา สายดวง

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๑

นางมัทธิยา ขามคำ
๐๓/๑๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลนอก  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๒

เด็กชายธนาดูล ภูมิพัฒน์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๓

เด็กหญิงชาตินันท์ เหล่าโก้ก
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๔

เด็กหญิงธิติมา กองพร
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๕

เด็กหญิงนิตยา นันทะบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๖

เด็กหญิงปรางทิพย์ งามเถือน

่

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๗

เด็กหญิงวิไลภรณ์ แสงโชติ
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๘

เด็กหญิงสุณิชา แก้วคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๕๙

เด็กหญิงสุภิตา แก้วคำ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๐

เด็กชายทีละพัด สุกยอด
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พละอุตส่าห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ นำคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๓

เด็กชายธนชัย หัสดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๔

เด็กชายอนวัช วิชาชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ปาหมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ วงศ์สุวรรณ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ รัตเสนสี
๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์ส่อง
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๖๙

เด็กชายพชร ยุกติรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๐

เด็กชายธนบดี พลศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๑

เด็กชายสิรวิชญ์ สีหนาท
๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทา
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๓

เด็กหญิงพลอยชมภู ตังสูงเนิน

้

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร บุตรวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๕

เด็กหญิงประภาวดี บุตน้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๖

เด็กหญิงคณิสรา ก้อนทอง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๗

เด็กหญิงจิรภิญญา สินงาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๘

เด็กหญิงธัญชนก ขันจันทา
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๗๙

เด็กชายชัชนันท์ สีดาพันธ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๐

เด็กหญิงสุจิตตรา สมเสนาะ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๑

เด็กหญิงวรางค์ศิริ มันศรีเรือง

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๒

เด็กชายวัฒนชัย แก้วคำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๓

เด็กชายกมลเชษฐ์ ศรีพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๔

เด็กชายชยพล ตามพงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๕

เด็กหญิงลลิตา อุ้มบุญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๖

เด็กหญิงศิริยากร วงศ์สุวรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๗

เด็กชายจักรภัทร เจษฎารัศมี
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๘

เด็กหญิงสุลาวัลย์ วิเชียร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๘๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ พูลทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๐

เด็กชายศักดินนท์ มุ่งพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๑

เด็กชายกรรพลัฏฐ แช่มตา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๒

เด็กชายปณชัย เนืองสุวรรณ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทเอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๔

เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ โสมเกษตรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๕

เด็กชายฉัตรชัย บุญมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๖

เด็กชายสมรักษ์ พันธุสิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๗

เด็กหญิงอาทิตญา พลับพลารัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๘

เด็กชายเวชพิสิฐ วัฒนสุภิญโญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๔๙๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยคำภา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ คงดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๑

เด็กหญิงอภัสนันท์ วงษ์ฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๒

เด็กหญิงชุติกาญน์ ศรศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนหอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๔

เด็กหญิงจุรินทร์ทิพย์ คุตนาม
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๕

เด็กหญิงพรจุฬา ปาหมี
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๖

เด็กหญิงมลฤดี บุญศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ รวมเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์สุวรรณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๐๙

เด็กหญิงยลดา แสนทวีสุข
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๐

เด็กชายฉัตรตรา พุทธสุวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๑

เด็กชายศุภณัฐ แสนทวีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๒

เด็กหญิงจิราภา อุดมอำนวย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๓

เด็กชายศิลาชัย คุนะโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๔

เด็กหญิงพิชญา เสริมผล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๕ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๕

เด็กชายธีนพัฒน์ ชะอุ่มแก้วสมบัติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๖

เด็กหญิงนำทิพย์ สายสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๗

เด็กหญิงชลิดา เจริญศิลป
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๘

เด็กชายณัฐพล พูลพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จันตะภัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๐

เด็กหญิงพรนภัส พิมภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๑

เด็กชายอิทธิกร ฟนปูม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สาธุจรัญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๓

เด็กชายธีรัตม์ ปานแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๔

เด็กหญิงปยฉัตร พุฒลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๕

เด็กหญิงนรินทร แนวจำปา
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๖

เด็กชายศิวัช ปดฉา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๗

เด็กหญิงปญจพร มีเพียร
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๘

เด็กชายพีรพงศ์ โนทิพย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๒๙

เด็กหญิงแก้วกัญญา สีม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๐

เด็กหญิงธิติมา แซ่โค้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา ด้วงทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๒

เด็กชายอาทิตย์ศร ดอกคำ
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๓

เด็กชายธนากร แหนพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๔

เด็กหญิงชมพูนุช สืบบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๕

เด็กหญิงกำไร จิตต์ว่อง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๖

เด็กชายพันธวัสดิ

์

โนทิพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๗

เด็กหญิงพัชรี พูลเพิม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๘

เด็กชายศักดิชัย

์

สนิทพจน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แดงล้อม
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๐

เด็กหญิงจรรยา โชติสนธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๑

เด็กหญิงชนัญชิดา หมืนแสน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๒

เด็กชายอรรถพร ขันอาสา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๓

เด็กหญิงวีระวรรณ รุ่งเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๔

เด็กชายสุธาธร ทุมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๕

เด็กหญิงสุรางคณา สิงห์อ่อน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๖

เด็กชายปฐมพร เหง้าเกษ
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๗

เด็กชายวัชรพล โชติช่วง
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๘

เด็กหญิงวิภาวดี สายงาม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๔๙

เด็กชายรัฐพงษ์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๐

เด็กชายวิชชากร ยืนนาน
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๑

เด็กชายวริทธิทร

์

โคตรแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๒

เด็กหญิงสุพิชญา เฉลิมวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๓

เด็กหญิงพัสตราภรณ์ พันธุ์งาม
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๔

เด็กหญิงมัทนา เดียขุนทด
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๕

เด็กหญิงพลอยชมพู บุญอุด
๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๖

เด็กชายอนันตชัย เพิงผา
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๗

เด็กชายพุฒิพงษ์ ศรีเวียง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๘

เด็กหญิงธนัญชนก ดีสวนโคก
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๕๙

เด็กชายนัฐภูมิ บุญอุด
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๐

นายพงษ์ศักดิ

์

ตรีรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๑

นางสาววราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๒

นางศศิธร โนนสังข์
๒๑/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๓

นางสมพร แก้วอาษา
๒๗/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๔

นางสาวสุพรรณณี กลางกัน

้

๑๔/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๕

นายสุริยันต์ ศรีนวล
๑๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๖

เด็กชายนัฐพล วงศ์สามารถ
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

ปดถา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๘

เด็กหญิงชัชดาภรณ์ เฉลิมวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๖๙

เด็กชายพัชรพล ฑีฆะพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สถาน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

บัวหอม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๒

เด็กชายชานนท์ แก่นสาร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๓

เด็กชายสุริยะ ศรีสิทธิปญญา

์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๔

เด็กชายธนกฤต สีสินธ์
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๕

เด็กชายโกศล สุตัญตังใจ

้

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีภักดี
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สมบูรณ์
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา วงศ์สุวรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๗๙

เด็กชายจักรพงษ์ หลักทอง
๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๐

เด็กชายศุภกานต์ แก้วพรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๑

เด็กชายปรเมศวร์ สายหงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๒

เด็กหญิงดอกคูณ สายบุญจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๓

เด็กชายบดินทร์ บุตรน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ขันเงิน
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๕

เด็กชายปกรณ์เกียรติ คุณีรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๖

เด็กชายทรงภพ ทวีพงษ์
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ดาราพันธ์
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๘

เด็กหญิงอัญธิชา กล่อมอินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๘๙

เด็กหญิงชลลดา ดอกคำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๐

เด็กหญิงทิชาภัคร พันธ์โสภา
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๑

เด็กหญิงวริศรา นราพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา ก้อนทอง
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๓

เด็กชายฐิติพล สานา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุภสร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เบ้าเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๖

เด็กชายพลกฤต ประทุมชาติ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๗

เด็กชายภูธเนตร ภูเกติยะ
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๘

เด็กชายมนตรี วรรณโคตร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๕๙๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ หงษ์มณี
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๐

เด็กชายวชิระ บุญประเสริฐ
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๑

เด็กชายวัชระ ปาปด
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๒

เด็กชายวรพจน์ ประสมพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๓

เด็กชายศุภากร จรรยากรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๔

เด็กชายศิวัฒน์ สาจันทร์
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๕

เด็กชายสราวุฒิ บุญรอด
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๖

เด็กหญิงกาญจนา อุทาพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๗

เด็กหญิงกานต์พิชา เงินสัจจา
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๘

เด็กหญิงณิชมน เสนิทัย
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๐๙

เด็กหญิงทักษิณา หงษ์มณี
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๐

เด็กหญิงนันทิดา งามเนตร
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๑

เด็กหญิงประกามาศ หงษ์มณี
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๒

เด็กหญิงปยะพร นิลคำมี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๓

เด็กหญิงพันนิพา วงศ์คำพล
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๔

เด็กหญิงสุจิตรา บัวศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๕

เด็กหญิงสุวิมล หงษ์มณี
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๖

เด็กหญิงจันทร์ทิมา สระชัย
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๗

เด็กหญิงณภสวรรณ หมืนแสวง

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๘

เด็กชายกฤษฎา พันธุ์เจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๑๙

เด็กชายกวิน จันทวี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๐

เด็กชายฉัตรเพชร บุตรดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๑

เด็กชายชิษณุชา จรรยากรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๒

เด็กชายธนพล ขันทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๓

เด็กชายนพรัตน์ ศรีวิลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๔

เด็กชายปณณวัฒน์ นามวัง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๕

เด็กชายผดุงศักดิ

์

หงษ์มณี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๖

เด็กชายพิเชษฐ์ นำทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ เคนโสภา
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๘

เด็กชายศิริราช อยู่สวัสดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๒๙

เด็กชายสิทธิชัย คำพากย์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๐

เด็กหญิงณิชฐิตา อินทร์แก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๑

เด็กหญิงพัชริน ทองอ่อน
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๒

เด็กหญิงสุนิสา สาระบัว
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๓

เด็กชายปรีติ พันธเสน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๔

เด็กชายจักรภัทร จักษุนิล
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๕

เด็กชายเจนณรงค์ โคพะทา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๖

เด็กชายมารุต ดวงแก้ว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๗

เด็กชายรชต แสนงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๘

เด็กชายวรรณลภย์ ปกปอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๓๙

เด็กชายศราวุฒิ ศรีภักดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๐

เด็กชายสุขวิทย์ คำมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๑

เด็กหญิงสโรชา แสนทวีสุข
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๒

เด็กหญิงสังวาน ดวงแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๓

เด็กหญิงนิศาชล สามสอง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ผ่องศรี
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๕

เด็กชายณัฐพล บุคคะจำปา
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๖

เด็กชายยุทธพงษ์ พรมลุน
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๗

เด็กหญิงอรทัย จันทรไชยชิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๘

เด็กชายสิทธิชัย มูลคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินทร์โสม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๐

เด็กชายพฤศจิกา วาเกศ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภาระวงศ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ ภาระวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๓

เด็กหญิงพรรษมน ศรีจางวาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๔

เด็กชายพีรวัต จารุการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๕

เด็กชายพุทธพล คำถาวร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๖

เด็กชายศุภชัย แตงยอนรัมย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๗

เด็กหญิงศศิกานต์ หมืนแสวง

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๘

เด็กหญิงอมลวรรณ ผิวจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๕๙

นายธนพัต ด้วงทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๐

เด็กหญิงปานทิพย์ วรรณโคตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๑

เด็กหญิงยุธิดา บุคคะจำปา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๒

เด็กหญิงชนาภา โคตรพรม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๓

เด็กชายกิตติชัย อุพันทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๔

เด็กชายอาทิตย์ ประสานจิตร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เนากุด
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๖

เด็กหญิงกัลยา บัวเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๗

เด็กหญิงธัญชนก ศรีพรหม
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๘

เด็กหญิงนิวาดา นาชุม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๖๙

เด็กหญิงเมตตา อุพันธ์ทา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๐

เด็กหญิงวรกาญจน์ ปางสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๑

เด็กหญิงชนากานต์ เหมือนลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๒

เด็กหญิงอมลภา ผลสุข

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๓

เด็กหญิงศิริวรา วงษ์คำ
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๔

เด็กหญิงพรรธิตา เหมะนัค
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๕

เด็กชายยุทธนา แสนหยุด
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๖

เด็กชายกิตติกรณ์ อิมแสวง

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๗

เด็กหญิงสุนิษา หมืนนะ

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๘

เด็กชายวิทวัช ทาธิสา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๗๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๐

เด็กหญิงจิระนันท์ ไชยวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๑

เด็กหญิงศิริญญา วิไลลักษณ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๒

เด็กหญิงบงกช สาวพร้าว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีวงษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๔

เด็กชายอัครพล นารีรัตน์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๕

เด็กชายธรณินทร์ อาบทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๖

เด็กหญิงลักขณา บุญวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๗

เด็กหญิงศิริวรรณ์ บัวใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๘

เด็กหญิงวิสุตา จันทร์แก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๘๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

พันทะ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๐

เด็กชายศุภากร ทรายคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๑

เด็กหญิงลาวัลย์ โชคลาภ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๒

เด็กชายนรเชรษฐ์ เกษศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๓

เด็กชายสุขสันต์ วารี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๔

เด็กหญิงฐิติมา มาลิสา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๕

เด็กหญิงปรมาภรณ์ บัวยืน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๖

เด็กหญิงปยะพร ตัวงาม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๗

เด็กหญิงภัทรฤดี โสภาสพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๘

เด็กหญิงเสาวภาคย์ สิงห์นา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๖๙๙

เด็กชายธงธน บูชายันต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๐

เด็กหญิงจันจิรา มาคะวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสมิง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๑

เด็กหญิงวิราชินี หาริวร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสมิง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๒

เด็กหญิงสุจิตตรา แสนทวีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำสมิง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๓

เด็กชายกวี พันธ์น้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมิง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๔

เด็กหญิงเนตรดาว แสนทวีสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมิง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๕

เด็กหญิงภวิภา ฝอยทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสมิง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๖

เด็กชายคิมปภัส สมสุข
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๗

เด็กชายธนาพิพัฒน์ ต้นจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๘

เด็กชายวรภัทร บุญวัน
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๐๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย ศรีอรุณ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๐

เด็กหญิงเขมินทรา ชอบดี
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๑

เด็กหญิงปรียมาศ์ ตู้ทอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๒

เด็กหญิงภัทรวดี เย็นเสมอ
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญซาว
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๔

เด็กชายกิตติ บุญซาว
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๕

เด็กชายเจริญชัย ขันคำ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๖

เด็กชายสุทิน กำไรทอง
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๗

เด็กชายอดิศร วงษา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๘

เด็กชายอธิวัฒน์ วงษา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๑๙

เด็กหญิงกรรชนก ศักดิพงษ์

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๐

เด็กหญิงกิรณา สมัญญา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๑

เด็กหญิงนัฐณิชา นาคสุวรรณ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สมสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ชมน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๔

เด็กชายญาณวุฒิ ขันคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๑ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ พิมบุตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๖

เด็กชายมงคล ขันคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๗

เด็กชายนัฐพล นาคูณ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๘

เด็กชายพีระพัฒน์ สุธรรมมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๒๙

เด็กชายสิทธิพล แสนทวีสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๐

เด็กหญิงดอกรัก ศิริพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๑

เด็กชายภานุพงศ์ แฉกพิมาย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๒

เด็กชายอภิชาติ หลักดี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๓

เด็กชายสิทธิพงศ์ แสนทวีสุข
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๔

เด็กชายธนโชติ พันทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๕

เด็กหญิงสุนทรีรัตน์ สุวรรณา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๖

เด็กหญิงมยุริน สำราญสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ จันทร์เวียง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๘

เด็กชายจิรายุส ไพรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๓๙

เด็กหญิงตรีทิพยนิภา กัญญาบัตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๐

เด็กชายปยะราช ภาระวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๑

เด็กหญิงณัฐวิกา ชมภู
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๒

เด็กหญิงทัศนีวรรณ สิทธิษา
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๓
เด็กหญิงประกายขวัญ

อุทัย
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๔

เด็กหญิงปาริชาติ น้อยคำตัน
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๕

เด็กหญิงไพรแก้ว ทองอ้ม
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๖

เด็กหญิงแรกขวัญ เขียวชอุ้ม
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๗

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จำปาชาติ
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๘

เด็กชายกฤษฏา แก้วยอดคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๔๙

เด็กชายชาญวิทย์ จำปาชาติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๐

เด็กชายรัฐธรรมนูญ งามปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สิทธิสา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๒

เด็กชายอดิศร พรมชาติ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๓

เด็กหญิงกชกร ชนะคุณ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ หารสาร
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๕

เด็กหญิงจิตตรา ชุมจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๖

เด็กหญิงจีระนันท์ น้อยคำตัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๗

เด็กหญิงชาลิสา คำเชิด
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๘

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ล้อมสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๕๙

เด็กหญิงปยาพัชร จำปาชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๐

เด็กหญิงสุพัสตา ทองชุม
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๑

เด็กหญิงหทัยรัต สิงหัดสา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๒

เด็กหญิงปนัดดา หงษาธร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๓

เด็กหญิงปาลีรัตน์ ชัยวิรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๔

เด็กหญิงพิมชนก สมคิด
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๕

เด็กหญิงไพริน พรมชาติ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๖

เด็กหญิงศศิกานต์ โคตมา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๗

เด็กหญิงศุภกานต์ เดชมุงคุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๘

เด็กหญิงสิทธิกานต์ รสเย็น
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๖๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

ตะโกศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๐

เด็กชายเจษฎา กิงมาลา

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๑

เด็กชายธนชัย แพทย์เพียร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๒

เด็กชายนัฐพงษ์ เปรียววงศ์

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๓

เด็กชายนันทกรณ์ แพทย์เพียร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๔

เด็กชายวรเดช กาชัย
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๕

เด็กชายศิวัฒน์ ไชยเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชูบุญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๗

เด็กหญิงจุฑามาศ มุดจำปา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๘

เด็กหญิงชนิภา เสาราช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ วิรัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๐

เด็กหญิงลลิตา ร่วมธรรม
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ วงศ์ศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยคำตัน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๓

เด็กหญิงเรือนแก้ว ประทีปะวณิช
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๔

เด็กหญิงสิริวิมล ห่อนิล
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๕

เด็กหญิงอทิตยา คำเชิด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๖

เด็กชายศิริชัย วงศ์ประเสริฐ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๗

เด็กชายฌานิศ ฝายขันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๘

เด็กชายกฤษดา น้อยคำตัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๘๙

เด็กชายชนาธิป สายสมบัติ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๐

เด็กหญิงรัฐภรณ์ คำแพง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๑

เด็กหญิงปรัชญา นาคสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๒

เด็กชายวิชาญ พละศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๓

เด็กชายนครินทร์ นรมาตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๔

เด็กชายนิพัทธ์ หารสาร
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๓ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ มูลทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๖

เด็กชายจรัมพร สิทธิษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ เหมราย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๘

เด็กหญิงนันทนา พันธ์ยงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๗๙๙

เด็กหญิงอาทิตยา ถนอมเชือ

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๐

เด็กหญิงศิริวัลย์ สุวรรณา
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย ตังนู
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๒

เด็กหญิงกนิษฐา สมอยู่
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๓

เด็กชายปฏิพน กาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ หาทรัพย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๕

เด็กชายชลชาติ ดุมแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๖

เด็กชายอภิชัย น้อยคำตัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๗

เด็กชายคธาวุธ แดนสันเทียะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๘

เด็กหญิงสมิตา คำเชิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๐๙

เด็กหญิงอรัญญา สิทธิสา
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๐

เด็กหญิงณิชากร วรรณโคตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๑

เด็กหญิงปนัดดา พรมสุวรรณ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๒

เด็กหญิงสุมีนา วงศ์ประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๓

เด็กหญิงสุทาสินีย์ เทียมศร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๔

เด็กหญิงอรัญญา สุโทวา
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๕ เด็กชายศักดิสิทธิประภา

์ ์

งามปญญา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๖

เด็กชายธนโชติ ไชยวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๗

เด็กชายจิราเจต ชนะคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา สีดาจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๑๙

เด็กชายศิริมงคล พิศพงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๐

เด็กชายภัทรนันท์ เจริญสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๑

เด็กชายสุรชาติ น้อยคำตัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๒

เด็กชายกิตติภณ กงเสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๓

เด็กชายศรัณย์ อินเทพา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๔

เด็กชายชนม์ชนันทร์ คงดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ สอนชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๖

เด็กชายพงษ์ณุวัฒน์ ทองชมภู
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๗

เด็กชายวันชัย คงดี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๘

เด็กชายสรชัย คงดี
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๒๙

เด็กชายธนดล อินแต้ม
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๔ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๐

เด็กชายบัญชา โคตรมนตรี
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ วนิชาชีวะ
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๒

เด็กชายภัทรพงษ์ พะวัง
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๓

เด็กหญิงปนัดดา ก้านทอง
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๔

เด็กหญิงสิรินันท์ วงศ์ขันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๕

เด็กหญิงจิรภิญญา หาทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๖

เด็กหญิงสุธาธินี แสนทวีสุข
๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แย้มยิม

้

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๘

เด็กหญิงวิภา ราชนิรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๓๙

เด็กหญิงพรธิดา ถือความซือ

่

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๐

เด็กชายนวพล คงดี
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๑

เด็กชายอนันต์ พิมพ์บุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๒

เด็กชายศักดิชัย

์

แสวงหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๓

เด็กชายสืบสกุล ภูมิพัฒ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๔

เด็กหญิงกันยาวีร์ พรมโพธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๕

เด็กหญิงอ้อมใจ พิมพ์บุตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๖

เด็กหญิงอรปรีญา จันทวี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๗

เด็กหญิงปนัดดา นิลดวงดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๘

เด็กชายชนแดนไทย สายแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๔๙

เด็กชายวิชุกรณ์ คงดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๐

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทะวัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๑

เด็กหญิงละมัยพร สาระปญญา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา ทองมัจฉา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผึงโดม

้

วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๓

เด็กชายจักรภัทร จำปาศรี
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๔

เด็กชายธนกฤต คงดี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๕

เด็กชายภรัณู แก้วจันทร์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๖

เด็กชายเฉลิมชัย คำสุดที
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๗

เด็กหญิงณฐิญาภรณ์ สุขอ้วน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๘

เด็กชายอชิรวิทย์ ลาภลึก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๕๙

เด็กหญิงฐิฏาภรณ์ เขียวชะอุ่ม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ ศิริวุฒิ

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ คล่องแคล่ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๒

เด็กหญิงจิราพร รสเย็น
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๓

เด็กหญิงนภัสร สีลาพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๔

เด็กหญิงธนัญญา หวังเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๕ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๕

เด็กชายดนุพัฒน์ มันคง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๖

เด็กชายประดิพัทธิ

์

นากปด
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จำปาหอม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ผิวผ่อง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๖๙

เด็กหญิงกฤติยา ศรีโคตร
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๐

เด็กหญิงทองอินทร์ คูณคง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๑

เด็กหญิงรุ่งนภา จันเวียง
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๒

เด็กหญิงวิภาดา มาริสา
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๓

เด็กหญิงอรพิน คูณคง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๔

เด็กชายศุภชัย คณะศรี
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

ธน โสม
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๖

เด็กชายธนากร พรมมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ เกษียร
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ อุดม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๗๙

เด็กชายอดิษฎา พูลงาม
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๐

เด็กหญิงนุจรี กระแสโท
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มาลิสา
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๒

เด็กหญิงนิวภัทร ยินดีชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๓

เด็กหญิงบราลี พิทัศน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๔

เด็กหญิงศิริวรรยา มาพรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๕

เด็กหญิงอลิดา ผาทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๖

เด็กหญิงกัลยกร จันสง่า
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๗

เด็กหญิงกชวรรณ โพธิบา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๘

เด็กหญิงพนัชกร คงประเสริฐ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๘๙

เด็กหญิงรพีพรรณ วรรณวงศ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๐

เด็กชายกลวัชร มันอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ฟองงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๒

เด็กชายวชิรวุธ ทองจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๓

เด็กชายเอกชัย คูณคง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๔

เด็กชายธนกฤต สมานทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๕

เด็กชายพงศ์ธร รืนอุรา

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๖

เด็กชายสมพร ขุนพินิจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๗

เด็กชายกฤษณ สุดสี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพานโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๘

เด็กชายภานุวัฒน์ วรรณโคตร
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๘๙๙

เด็กชายยุทธพล ทะจันทา
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๐

เด็กชายเทอดศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๑

เด็กชายคณพล ศิริประจง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๒

เด็กชายชัชวิน เหง้าน้อย
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๓

เด็กชายธนะศักดิ

์

บุญสุวรรณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๔

เด็กชายธีระยุทธ์ สาระปญญา

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๕

เด็กชายวัลลภ ลาทวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๖

เด็กหญิงนงคราญ เต็มสุวรรณ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๗

เด็กหญิงวรัญญา นาชุม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๘

เด็กหญิงอริสา สำราญสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๐๙

เด็กชายจักรพัน เจริญสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๐

เด็กชายพัชรนันท์ เดชบุญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๑

เด็กชายธนากร พลประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๒

เด็กหญิงศิรินภา ห่อนิล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๓

เด็กชายอรรถพล เสนีลาด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๔

เด็กหญิงเอวิกา ร่วมธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๕

เด็กชายอรรถพร เสนีลาด
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๖

เด็กชายชาคริต ชินโชติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๗

เด็กชายวุฒิพร วงค์จันทร์เรือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ พันทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๑๙

เด็กชายธเนศชัย ศรีแจ่ม
๐๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๐

นางสาวดารุณี ดวงบุปผา
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๑

นางสาวนนทิยา สิงสมุท
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๒

นางสาวจิราพร ภารวิจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยศศิริ
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๔

เด็กหญิงสุปรียา อุยแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๕

เด็กชายดนัยโชค สมมาตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๖

เด็กหญิงภัทริดา จันทร์พา
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๗

เด็กชายพรประเสริฐ จำศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๘

เด็กชายอิทธิพล โสภาสาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๒๙

เด็กชายธวัชชัย พึงพรม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๐

เด็กหญิงธนัชพร เบาะแฉะ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตาแฮ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ อุทัยเพชร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๓

เด็กชายอิทธิพล โทนันต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๔

เด็กชายอัครเดช พันธ์ศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๕

เด็กหญิงชมพู่ สุวรรณกูฏ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๖

เด็กหญิงพัชราภา ทองรอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๗

เด็กหญิงกัลยา ไชยหงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๘

เด็กหญิงปณิดา พูลสุข
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๓๙

เด็กหญิงวิภาพรรณ จันทร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๐

เด็กหญิงจุติพร กัลยามา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๑

เด็กชายพรธรรม พิมมะศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๒

เด็กหญิงธิญาดา ดวงชมภู
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๓

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จินทะยะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๔

เด็กหญิงจิราพร บุญสวัสดิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๕

เด็กหญิงชไมพร เหมือนแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมเทพ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๗

เด็กหญิงณัฐลิกา จันทร์จิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๘

เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ ศึกษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๔๙

เด็กหญิงยุพาภรณ์ จูมพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๐
เด็กชายปกรณ์เกียรติ พิมมะศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๑

เด็กหญิงสุพพัตรา แจ่มใส
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๒

เด็กหญิงอุไรพร วงษ์กลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ปนศิริ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๔

เด็กชายแสงชัย เค้าโนนกอก
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๕

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำวัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ ขันทะวัตร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๗

เด็กหญิงสุนิสา นาดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๘

เด็กหญิงปลายฟา แสงงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๕๙

เด็กชายพิทักษ์ โลหา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๐

เด็กชายพงศกร อาษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๑

เด็กชายรุ่งฤทธิ

์

คำนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๒

เด็กชายจตุรวิทย์ อุยแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๓

เด็กหญิงอรญา ริกำแง
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชัยวิรัตน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๕

เด็กหญิงรัชนีพร แก่นจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๖

เด็กชายเอกพล วงค์มาเกษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๗

นางสาววัชรี ดวงไกรแฝง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๘

นางสาวกนิกา มังคา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๖๙

นายธนวัฒน์ กริโส
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๐

นางสาวกาญจนา พรมกัณฑ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๑

นางสาววรรณพร ทองถม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๒

นางสาวนิรมล สมสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๓

นางสาวสาวิตรี วงวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๔

นางสาวพิยดา แก่นสิงห์
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๕

นายวิชาญ เดชแสง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๖

เด็กชายนพพล ขวัญนู
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เต่าคำ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๘

เด็กชายณัฐธนา สุจริต
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๗๙

เด็กหญิงธนัญญา บุตรหงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สีดาพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๑

เด็กหญิงชนิดาภา เจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๒

เด็กหญิงพิชชาพร สายสร้อย
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

พินากัน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๔

เด็กชายธนวุฒิ เสริมสุขต่อ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๕

เด็กหญิงพลอยณิชา สุราวุธ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๖

เด็กหญิงสายนำทิพย์ แก้วอุดร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๗

เด็กหญิงพฤทธ์ษดี ตรงสถิตกุล
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๘

เด็กชายทรงญนันท์ แตงเทศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๘๙

เด็กหญิงปนัดดา วงค์สาสนธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๐

เด็กหญิงวนิดา ประดับจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๑

เด็กชายอนันต์ แก่นนิล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๒

เด็กชายพิชชากร พืนทอง

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๓

เด็กหญิงขนิษฐา ปนหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๔

เด็กหญิงวรรศิดา นาโค
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๕

เด็กชายไอยครุฑ ศรีโคตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๖

เด็กชายเมธี ศรีเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๗

เด็กชายสิทธิกร สิงห์ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๘

เด็กชายธีระพงษ์ ศรีโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๔๙๙๙

เด็กชายสกายเพชร โซซอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ โซซอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมมะศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พลเมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๓

เด็กหญิงพิชญา บรรเทิง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุเทนจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๕

เด็กหญิงอนุธิดา โนนสูง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา พุทธิจักร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ สาระภี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๘

เด็กชายธนา วรรณษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๐๙

เด็กหญิงศุภกานต์ อินธิไชย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์

สุขหอม
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๑

เด็กชายวศิน ทองสิน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คำพูล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๓

เด็กชายเอกพล ชาวตระการ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ บรรเทิง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๕

เด็กชายอัษฎายุธ อุ้มบุญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๖

เด็กชายคุณานนท์ ไชยสัตย์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๗

เด็กหญิงอรนุช ดลประสิทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๘

เด็กหญิงศุภดา หินอ่อน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา ทองทิพย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๐

เด็กหญิงพัชรีย์พร แสงขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๑

เด็กชายจิรกิตต์ มีศรี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๒

เด็กชายเรืองฤทธิ

์

เหล่าโก๊ก
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๓

เด็กชายศตพร พิมพ์สมโภชน์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๔

เด็กชายศุภานน เกือสุข

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๕

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ คำบุญมา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๖

เด็กหญิงจิตรลดา โพธิวา
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๗

เด็กหญิงเสาวนีย์ จำปาเทพ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๘

เด็กหญิงระพีพรรณ เนียมมา

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๒๙

เด็กหญิงสิริมา ปุรินันต์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๐

เด็กชายพีรพล พลอยพินิจ
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุ่มสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหาภาค
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

โฮงวาป
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๔

เด็กชายธนชัย สายเมฆ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๕

เด็กชายพงศธร โพธิสนธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๖

เด็กชายสิทธิชัย จันทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๗

เด็กชายรุ่งตะวัน อนันตะภูมิ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๘

เด็กหญิงรัตนา สายศิลป
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๓๙

เด็กชายพชรพล ประสานวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แก้วทูล
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๑

เด็กหญิงมนัญยา ศรีโกศล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิลมานันต์
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๓

เด็กหญิงธิชาดา มีแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๔

เด็กชายจตุรวิชญ์ วงษา
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๕

เด็กหญิงนภัสสร ภาระนัง
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๖

เด็กชายพีรศักดิ

์

คำแสง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๗

เด็กชายนัฐวุฒน์ สุภะดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๘

เด็กชายธีรภัทร น้อมระวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๔๙

เด็กชายปกรณ์ วงสารี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๐

เด็กชายอาชานัย วิพันทา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๑

เด็กชายอภิชาติ ชมอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๒

เด็กชายอภิชัย ชมอินทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๓

เด็กหญิงพิยดา พิมมาตร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๔

เด็กหญิงมัญชุภา อ่อนธานี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๕

เด็กหญิงอารยา คำวิชิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๖

เด็กชายนัทฐภรณ์ กิงแก้ว

่

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๗

เด็กชายวุฒิภัทร วงนะที
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๘

เด็กชายธิชานนท์ วงษ์พินิจ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๕๙

เด็กชายสุจินดา สามิลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๐

เด็กชายอัครวินท์ สีหราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๑

เด็กหญิงสุพิชฌา ทองชา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๒

เด็กหญิงวาเศรษฐี ฉัตรวิไล
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๓

เด็กหญิงดวงพร ธานี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๔

เด็กหญิงลูกนำ สอนตีบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๕

นางสาวพัชรินทร์ ประวรรณโก ๙/๐๗/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๖

นางสาวศิริกมล ปานทอง

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ฝกบัว
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๘

เด็กชายธนพล ชมอินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๖๙

เด็กชายธิพัฒน์ เหลาศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๐

เด็กชายพงศธร หงษ์สกุล
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญพงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๒

เด็กชายพอเพียง สุดาจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

ช้อนคำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๔

เด็กชายพิธิพงษ์ ทาโคตร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๕

เด็กชายเมธา เหลาศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๖

เด็กชายวรพรต ปนคำ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๗

เด็กชายวรพล ปนคำ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๘

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีพูล
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๗๙

เด็กชายอลงกรณ์ สำราญรืน

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๐

เด็กหญิงประภัสสร สามิลา
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๑

เด็กหญิงอภิญญา สุขจันดี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๒

เด็กหญิงพรพรรณ วรสาร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๓

เด็กหญิงญาณภัทร เหลาศรี
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๔

เด็กหญิงวทัญญา ธงชัย
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๕

เด็กหญิงชไมพร พิทักษ์วรกิจ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๖

เด็กหญิงวนิดา สมสุข
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๗

เด็กหญิงปฏิญญา พิบูลพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา สมบูรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๘๙

เด็กหญิงนพสร เอกทัน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๐

เด็กหญิงณัฐธยาน์ แสนสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๑

เด็กชายเพียงพอ สุดาจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๒

เด็กหญิงศิริกานดา ประทุมพันธ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๓

นางสาวจันธิมา พิมพ์ผง
๒๔/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๔

นางทิพย์ติมาภรณ์ ผาสิน
๒๔/๐๗/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๕

นายประพาส ศรีชัยบาล
๒๑/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๖

นางสาวพัชราพร เหลาศรี
๐๖/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๗

นางศรีสุดา แก้วแรมเรือน
๒๓/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๘

นางสาวอนัญลักษณ์ มีทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๐๙๙

นางอุมารินทร์ แผงอ่อน
๐๑/๐๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๐

นายโกเมน จันทะสิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๑

เด็กชายพงศธร มานะโส
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๒

เด็กชายณัฐวัตร เนืองนันท์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๓

เด็กชายพิทักษ์เทพ ภูวงษ์
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๔

เด็กชายกฤษณะ เอ้าสูงเนิน
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๕

เด็กหญิงปริยากร สีละพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๖

เด็กหญิงศิรินภา โคตรวงษา
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๗

เด็กชายอนุพงษ์ ทุมมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๘

เด็กหญิงปุญญิศา บุดดี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๐๙

เด็กหญิงวรรณิภา ชานิตย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๐

เด็กหญิงสรัลพร ผกาศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๑

เด็กหญิงบุณยานุช ปจศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๒

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สามิลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๓

เด็กหญิงอุไรวัลย์ บุญโสภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๔

เด็กหญิงศิริพร วิพันทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๕

เด็กชายเรนวัฒน์ จันทร์ขาว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๖

เด็กชายภูมินทร์ วันริโก
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๗

เด็กชายพรเทพ อังคะณา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๘

เด็กชายภาณุเดช ไชยฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๑๙

เด็กหญิงเพ็ญประภา ถมนาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ชนะประสพ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๑

เด็กหญิงรินดาวรรณ วงค์นะที
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ มาลัยพวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๓

เด็กชายอนันตชัย เกาะประทุม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๔

เด็กชายชนาทิป พิมภา
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ทองสุทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๖

เด็กหญิงภัทรียา ประสานสุข
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๗

เด็กหญิงวิชญาพร แสงทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๘

เด็กชายสุรชัย บัวสอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๒๙

เด็กหญิงภัทรนันท์ ประโมกข์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๐

เด็กหญิงธัญธร ไชยถาวร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปนรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๓

เด็กหญิงชลลดา คำทา
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๔

เด็กชายอดิเทพ ประถม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๕

เด็กชายฐิติวุฒิ อริกุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๖

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์งาม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๗

เด็กหญิงอนุธิดา คำภิภาค
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๘

เด็กหญิงจุรีรัตน์ ทองแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๓๙

เด็กหญิงปานลดา ดวงแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๐

เด็กหญิงรวินนิภา กาละศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ หินศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๒

เด็กชายอมรเทพ นาคำมูล
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๓

เด็กชายธีระเมธ อาระพงษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๔

เด็กชายชัยเกษม อ่อนศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๕

เด็กชายวุฒิชัย อารี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๖

เด็กชายพงษ์ศภัทร พิบูลพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๗

เด็กหญิงอัญญาณี ยนต์พันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา สีมาทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๔๙

เด็กหญิงศิรัตน์ศิกาล สุขโสม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๐

เด็กหญิงสุภาวิดา นาคำมูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๒

เด็กชายกฤษดา หาญกล้า
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๓

เด็กชายอัจฉริยะ จันทร์เลือน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๔

เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงจันทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๕

เด็กชายศราวุฒิ อาจเอียม

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๖

เด็กชายสุนทร ไชยสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๗

เด็กชายธนกร ภูษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๘

เด็กชายสุริยา ชัยชนะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๕๙

เด็กชายพัฒนนันท์ พึงสุข

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ วงสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๑

เด็กหญิงวันวิสา เทียนอบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๒

เด็กหญิงศิริขวัญ กาละศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๓

เด็กหญิงภาณุมาศ ยอดเพชร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๔
เด็กหญิงพิมพ์ประกาย

คำเสมอ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ถะเกิงสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๗

เด็กหญิงสุชัญญา คูหา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๘

เด็กหญิงฐิติกานต์ กัณหาจันทร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์บุปผา
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๐

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญย่อง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๑

เด็กชายชัยยา จันทร์เลือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๒

เด็กชายวุฒิไกร บุระคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๓

เด็กชายไพรวัลย์ จันทะเสน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๔

เด็กชายพรพล ประทุม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๕

เด็กชายประสิทธิ

์

สายโสม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๖

เด็กชายเอกพงษ์ บุญช่วย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๗

เด็กชายวิษณุพงษ์ อารี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๘

เด็กชายชาคริต พามาเนตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๗๙

เด็กชายพรพิทักษ์ คันที
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๔ / ๕๑๖

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๐

เด็กชายนันทวัฒน์ หัถวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๑

เด็กชายธนากร วงตะลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๒

เด็กชายนันทกร ประทุม
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๓

เด็กหญิงอธิพร จำศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๔

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีเสน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๕

เด็กหญิงปาริสา โสภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๖

เด็กหญิงพัชดาพร คูหา
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๗

เด็กหญิงอุษา สนองดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๘

เด็กหญิงลลิตา สาลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๘๙

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ โสภารักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กัณหารินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี พลเทพ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๒

เด็กหญิงวิลัยพร ศรีทา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๓

เด็กหญิงปาริชาติ คูหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๔

เด็กหญิงธิดาวดี ศรีเสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๕

เด็กหญิงมีนา ศรีมงคล
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๖

เด็กหญิงชไมพร โสภา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๗

เด็กชายสิงหนาท นิลบาลัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๘

เด็กชายนันทวุธ คำศรีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๑๙๙

เด็กชายชนัญชัย แก้วลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๐

เด็กชายนลธวัช เส้นเกษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๑

เด็กชายเกริกเกียรติ ดวงแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๒

เด็กชายพีรพล หมันทำ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๓

เด็กชายณัฐเจษ พลเทพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๔

เด็กชายวันชัย สิมณี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๕

เด็กชายพีระพล แสงกล้า
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หินศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ สิมาทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๘

เด็กชายนรินทร จรูญภาคย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๐๙

เด็กหญิงขวัญขนิษฐา วงษา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๐

เด็กหญิงปวีณา ดวงแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๑

เด็กหญิงสุปราณี กำแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๒

เด็กหญิงนิรชา วงษ์สุธา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๓

เด็กหญิงนฤมล บุญเลิศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๔

เด็กหญิงภัทจิรา เวียงอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นิระ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๖

เด็กชายสิริภพ บุปผาสิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๗

เด็กหญิงกิตติพร อัคธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๘

เด็กชายอินธราทร วงค์วรรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๑๙

เด็กหญิงปยะฉัตร จันทร์เลือน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๐

เด็กหญิงชญาณี แก่นจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๑

นายนลธวัช แสงจันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๒

เด็กหญิงลดาทิพย์ ร่วมทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๓

เด็กชายธนชิต กันภัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๔

เด็กชายธเนศ กันภัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๕

เด็กหญิงอริศรา ศิริพุฒ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๖

เด็กชายประสิทธิผล แสงสุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๗

เด็กชายศศพล สิทธิราช
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๘

เด็กชายศุภราช กันสา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๒๙

เด็กชายสมาน อินทรวัณณา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๐

เด็กชายโภคิน ปองคำ
๒๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๑

เด็กชายวีระวงค์ ภาผล
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนืออ่อน

้

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ อุดทุมราช
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๔

เด็กชายธนันชัย คูณมี ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๕

เด็กชายรัฐพล มุ่งสิน
๒๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๖

เด็กชายกิตติธร คงมาก ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๗

เด็กชายธนานพ รักษาสิทธิ

์

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๘

เด็กชายอาทร บุญชิต ๑๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๓๙

เด็กชายวิชิต นาคคำ
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๐

เด็กหญิงปาริตา ชารีกุล
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๑

เด็กหญิงพีระดา บรรดาศักดิ

์

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๒

เด็กหญิงณัฐวิกา ถนอมพงศ์สานต์ ๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๓

เด็กหญิงกชกร ยงแก้ว ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๔

เด็กหญิงปริญ แสงเขียว
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๕

เด็กหญิงศิรินันท์ คำปอง
๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๖

เด็กหญิงวนิชาดา ยงแก้ว ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๗

เด็กหญิงวันมีนา วางไชย ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๘

เด็กหญิงศศิวิมล อาจหอม ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๔๙

เด็กหญิงภัทรศยา พละศักดิ

์

๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๖ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๐

เด็กชายอดิเทพ อินทรุกขา ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ นาจาน ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๒

เด็กชายไชยมงคล แสงเขียว
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๓

เด็กชายปยพนธ์ รูปแก้ว
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๔

เด็กชายธีรดนย์ หอมบุญ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๕

เด็กชายเทวา นามวงค์ษา ๙/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๖

เด็กชายนันทคาร แสงปอง
๑๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๗

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทองกลำ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๘

เด็กหญิงปนัดดา อินเสา
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๕๙

เด็กหญิงสุธาสินี พรมสะอาด
๑๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๐

เด็กหญิงพิภูษณะ ไชยวรรณ์
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๑

เด็กหญิงแพรวา สามทอง ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๒

เด็กหญิงธัญสุดา เสมอศิลป
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๓

เด็กหญิงธิดาวดี พินธุรักษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๔

เด็กหญิงนภัสสร ผิวงาม
๒๗/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๕

เด็กหญิงภัทรธิดา มุ่งสิน
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๖

เด็กหญิงพิมชนก ต้นศิลป
๒๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๗

เด็กหญิงภัคพร ศรัทธาพันธ์
๑๖/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๘

เด็กชายนที ยงแก้ว ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงวงค์
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๐

เด็กชายสมิทธ์ ตรีรัตน์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๑

เด็กหญิงวาสนา คำงาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๒

นางสาวนันท์ภัสร์ ชงโค
๓๑/๗/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๓

เด็กชายธวัชชัย ปองสุข
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๔

เด็กชายพีระพัฒน์ สายพิมพ์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๕

เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ จอมเกาะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๖

เด็กหญิงสโรชา ต้นศิลป
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๗

เด็กชายจีระวัจร บุญเทา
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๘

เด็กชายณรค์กร แสนทวีสุข
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๗๙

เด็กชายธีระวัฒน์ จันทร์เกษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๐

เด็กชายจิรนันท์ จันคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโน สำโรงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๑

เด็กชายเจษฎายุทธ สายตา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๒

เด็กชายธันวา คำวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๓

เด็กชายธีรภัทร อาจทวีกุล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๔

เด็กชายธีระภัทร แก้วแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๕

เด็กชายบัญชา สมพร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

พันธ์ศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๗

เด็กชายวรกร หนูทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๘

เด็กชายวัชรกรณ์ เกษชาติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๘๙

เด็กชายวิทวัส กอมณี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๐

เด็กชายสุรยุทธ์ ชินบุตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๑

เด็กหญิงกนิษฐ์นันท์ สว่างช่วง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๒

เด็กหญิงกมลชนก ตังพรหมจรรย์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๓

เด็กหญิงกมลชนก ทองทิพย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๔

เด็กหญิงกาญจนา ศรีนิล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๕

เด็กหญิงเกษวลิน พิมพ์ทรัพย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๖

เด็กหญิงจันทิมา คมขำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๗

เด็กหญิงจิลลาภัทร บุญช่วยเหลือ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๘

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วลาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๒๙๙

เด็กหญิงชลดา พิริรัมย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๐

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์อยู่
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๑

เด็กหญิงตติยา บุตรเฟอย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญเติม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๓

เด็กชายโสภณ พึงปา

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๔

เด็กหญิงพรธิดา พาที
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๕

เด็กหญิงสุวรรณี ภูชุม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๖

เด็กหญิงอธิตยา วัจนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๗

เด็กหญิงอนงลักษณ์ อินทะโสม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๘

เด็กหญิงเอือฤทัย

้

ปากดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๐๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ชมภู

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๐

เด็กชายเจษฎาพร แท่นทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๑

เด็กชายชาคริต ศิริมาต
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ไชโย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๓

เด็กชายพงษ์พิศณุ สุทธิโยธา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๔

เด็กชายพีระพงษ์ พระบรรเทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๕

เด็กชายภูธเนศ รอยประโคน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๖

เด็กชายยศพงษ์ ดำขำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๗

เด็กชายยุทธจักษ์ พึงปา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๘

เด็กชายวชิรพงษ์ คูณทวี
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๑๙

เด็กชายวัฒนา ทารัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๐

เด็กชายแสงระวี สุโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๑

เด็กหญิงไข่มุก ใจช่วง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๒

เด็กหญิงจินตนา ละครวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๓

เด็กหญิงดวงสำราญ แก้วสุริยา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๔

เด็กหญิงดาวรรณ ตรีพงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๕

เด็กหญิงนำทิพย์ แสงชมภู
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๖

เด็กหญิงพรชิตา คะมะนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๗

เด็กหญิงพรไพลิน เถาว์คำ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๘

เด็กหญิงพัณณิตา กาหวาย
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๒๙

เด็กหญิงแพรทอง อินทร์ราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๐

เด็กหญิงภคพร ทัดศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๑

เด็กหญิงศศิธร บุราเกษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๒

เด็กหญิงอนุศรา พึงปา

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๓

เด็กหญิงอริสา คมขำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๔

เด็กชายณัฐกิตต์ โขงเขตต์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๕

เด็กชายเพชรเกษม สุดหา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๖

นายอาทิตย์ สมเทพ
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ จันทร์บัว
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๘

เด็กหญิงเอมวิกา บุญมัน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๓๙

เด็กหญิงเกษมณี รินทร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๐

เด็กหญิงสุนันทา ดวงใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๑

เด็กหญิงสุภาวิดา จันสอน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๒

เด็กหญิงอลิสา อินทร์แก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๓

เด็กหญิงอัมรินทร์ วงศ์คูณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๔

เด็กชายอิศวะ ปญญาสู้
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๕

เด็กหญิงกรพินธ์ ประเสริฐศิลป
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๖

เด็กชายฉัตรติยะ จิตฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๗

เด็กชายอภิวัฒน์ มงคลการ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๘

เด็กหญิงใบหม่อน คำจุน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ชาพิรักษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๐

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดวงศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๑

เด็กชายทวีทรัพย์ ทรัพย์มณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๒

เด็กหญิงวรัญญา ผิวเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๓

เด็กชายกฤตปกรณ์ ผลดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๔

เด็กชายเกษร ทองอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๕

เด็กชายคมเพชร สีชมภู
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทองคำตอน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๗

เด็กหญิงจิราลักษณ์ ดารา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๘

เด็กหญิงปานไพริน ชาพิรักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๕๙

เด็กหญิงลำดวน เฟองฟา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๐

เด็กหญิงอโนชา มันการ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๑

เด็กชายอดุลย์ เต็มดี
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๒

เด็กชายอภิชัย นาคูณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๓

เด็กหญิงวรรณภา บุญทัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๔

เด็กหญิงอรทัย พรานแม่น
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๕

เด็กชายประชิด คำพูล
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๖

เด็กหญิงกรวิภา กันหาวัล
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๗

เด็กหญิงสุชาดา อินคง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา ทารัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี แสงแดง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๐

เด็กชายจักรินทร์ สินธุสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๑

เด็กชายภูริภัทร แบบอย่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๒

เด็กหญิงกัลยา วงษ์รักษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พันธุกร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๔

เด็กหญิงวรรณณี ถนอมแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๕

เด็กหญิงโสภา สิงหธรรม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๖

นายบุญวัฒน์ ทองคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๗

นายเสฏฐวุฒิ มาลานิยม
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๘

นางสาวนพรัตน์ ผ่องศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๗๙

เด็กหญิงพรรวินท์ จูมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๐

นางสาวพันพัสษา ไปพนา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๑

นายภัสกร ครุฑนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๒

นายเพ็ญเพชร พิมพ์เพ็ง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๓

นางสาวรัตนพร อุปถัมภ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๔

นายยศทรงพล นามฮุง
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๕

นางสาววันวิสา ปองคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๖

เด็กหญิงศุกลภัทร พันคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๗

นางสาวสุชาดา ปองคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๘

นายโกลัญญ์ ยอดประทุมวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๘๙

นางสาวจิราพร สายตา
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๐

นางสาวภาวิณี อิมลา

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๑

นางสาวรุ่งทิวา จันทร์สุข
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๒

นายภานุวัตน์ ลือคำหาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๓

นายอมรเทพ หว่างแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๔

นางสาวกันตา นาคทองคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๕

นายภานุวัตร บุตรศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๖

นายวรวุฒิ บุตรศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๗

นางสาวจันจิฬา จวงจันทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๘

นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๓๙๙

นายมานพ เสนาะวาที
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๐

นายอภิชาติ มีคอนไทย
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๑

นางสาวธนพร อินทร์แก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๒

นายชนะพล พึงดง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๓

นายณัฐพล จุฬา
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๔

นางสาววลัยพรรณ ทำหาญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๕

นายจีรวัฒน์ คำชัยภูมิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๖

นายธาดา ลีลา
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๗

นายพีรพัฒน์ ดวงงาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๘

นายอภิชาติ หวังผล
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๐๙

นางสาวนภัสวรรณ บุษบาศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๐

นายสิทธิพงษ์ เดชศักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๑

นางสาวเบญญาภา ขนทรัพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๒

นายเกียรติศักดิ

์

ร่มโพธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๓

นางสาวเฟองนภา ปองพิมพ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๔

นายพงษ์ศักดิ

์

ประชาราษฎร
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๕

เด็กชายกิตติภูมิ ถมบัตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๖

เด็กชายพิเชษฐ โคตรสา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๗

เด็กชายสุรสีห์ กอมณี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๘

เด็กหญิงฐิตาพร นามฮุง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๑๙

เด็กหญิงทิพภาภรณ์ แสนเสริม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๐

เด็กหญิงดากานดา ศรีวงษ์รัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๑

เด็กหญิงสุมิตรา คงตางาม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๒

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญช่วยเหลือ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๓

เด็กหญิงลวีวรรณ์ รูปสงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่าน วัดโขงเจียม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๔

เด็กชายศุภฤกษ์ อิณวัณณา
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๕

เด็กชายกรกฎ สวัสราช
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๖

เด็กชายธัญเทพ วงค์ล้อม
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๗

เด็กชายการัน บุษบิน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๘

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทรัตน์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๒๙

เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ สุตัญตังใจ

้

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๐

เด็กหญิงนันทิชา หงษ์สุวรรณ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๑

เด็กหญิงสุกานดา สินงาม
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๒

เด็กหญิงดาวประกาย เสมอสุข
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๓

เด็กหญิงวรัญญา ประทีปทอง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๔

เด็กหญิงมัญฑิตา สุตัญตังใจ

้

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๕

เด็กหญิงจตุวรรณ ศรีพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๖

เด็กชายพัทธนกร หลาบหลบ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา หงษ์สุวรรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๘

เด็กชายธนาวัฒน์ สุตัญตังใจ

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๓๙

เด็กชายธีรเดช ศาลาน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๐

เด็กชายทวีวัฒน์ สีหนาถ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๑

เด็กชายวรพล สินงาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๒

เด็กชายชัยนันท์ พึงตนกลาง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๓

เด็กหญิงโยษิตา พูลเพิม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๔

เด็กชายสันติกร ลามาตย์
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๕

เด็กหญิงกัลยานี อยู่ยัง
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๖

เด็กหญิงธนิตา พรมเกตุ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๗

เด็กหญิงปทิตตา สานารี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๘

เด็กหญิงบุญธิชา เรือนวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บรรทร
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๐

เด็กชายปวรรณวิช ควรชืนใจ

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๑

เด็กชายวีรภัทร์ กุลแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๒

เด็กหญิงกชกร แสงพุฒ
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ชนะพล
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๔

เด็กหญิงชญานิศ สายตรง
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๕

เด็กหญิงณัฏฐธิดา อยู่สุข
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๖

เด็กหญิงนภาพร บรรยง
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๗

เด็กชายณัฐชัย หาระวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๘

เด็กชายชุติชัย รูปแกะ
๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๕๙

เด็กชายเมธี แก้วปดชา
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๒ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๐

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ถวิลวงศ์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๑

เด็กชายชิษณุพงษ์ สายปอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๒

เด็กหญิงกมลชนก บุญสงค์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๓

เด็กชายชัยวิศิษฎ์ ประดับจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๔

เด็กหญิงภัณฑิรา หาระวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๕

เด็กชายธนภัทร หอมชืน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๖

เด็กชายกิตติทัต ก้อนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ สินงาม
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๘

เด็กหญิงมลศิริ พลดี
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๖๙

เด็กชายสุทธิภูมิ อบอุ่น
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๐

เด็กหญิงปรางณิตา ตามพงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๑

เด็กชายอดิสรณ์ บุญอุ้ม
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๒

เด็กชายกิตติชัย ฟลเบอร์เชียร์ส
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๓

เด็กหญิงเมริสา โสภาพูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๔

เด็กชายชิษณุชา ศาลาน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๕

เด็กชายธีระเทพ ไชยสอน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๖

เด็กหญิงสุพัตรา ลัดดาห์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๗

เด็กชายเอกพล ทองชัย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๘

เด็กหญิงสิริภัทร อ่อนพาปลิว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ พวงจันทร์
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๐

เด็กหญิงสุนิสา โสภาพูล
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๑

เด็กชายภัทรพงศ์ สวัสดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๒

เด็กชายอดิสรณ์ แดนพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๓

เด็กชายธนารัตน์ เกษเจริญคุณ
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๔

เด็กชายอภิรักษ์ แดนพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พิมโคตร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๖

เด็กชายอนุชา บุญศรี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๗

เด็กหญิงเพชรลัดดา ปทุมทอง
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๘

เด็กหญิงสุจิตรา ปลืมจิตร

้

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๐

เด็กหญิงสุนิสา ศิริศรี
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๑

เด็กหญิงปวีณา อุทานุเคราะห์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๒

เด็กหญิงรัชรินทร์ วิไลคำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๓

เด็กชายปติภัทร คำโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๔

เด็กชายวรัญชิต นามเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๓ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๕

เด็กชายณัฐพงษ์ อุดมพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๖

เด็กชายสำราญ บุญจุ่น
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๗

เด็กชายปุณณวิช แฝงสูงเนิน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๘

เด็กชายธนวิชญ์ ใจเย็น
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๔๙๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำประวัติ
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๐

เด็กชายเนติภูมิ ฝนกอก
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๑

เด็กหญิงณัฐชา แดนพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วเนตร
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๓

เด็กหญิงสุภาพร มีผล
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๔

เด็กหญิงวาสนา แก่นสาร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๕

เด็กหญิงพิราพร โพธิชัย

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๖

เด็กหญิงบุษราคัม ใจเย็น
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๗

เด็กชายจิรายุ สีลากุล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๘

เด็กชายเอกอนันต์

ั

สายแวว
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๐๙

เด็กชายนัฐวุฒิ วงศ์วิเชียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ คำพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๑

เด็กหญิงอรอุมา วรรณคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๒

เด็กชายทับตะวัน สร้อยสนธ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๓

เด็กชายธีรนันท์ พิกุลทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๔

เด็กหญิงอรชพร บุญคง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๕

เด็กชายกฤตภาส หมีกุล
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๖

เด็กชายสุรชาติ ศรีทนาม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ ฉลวยแสง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๘

เด็กชายศิวกร บุญสงค์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๑๙

เด็กชายศุภกฤต นามสร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๐

เด็กหญิงอุบลรัตน์ งามเถือน

่

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๑

เด็กหญิงพันธ์พิบูลย์ ทองอ้น
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๒

เด็กชายบัญชา ชมอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๓

เด็กชายอธิโชค พิลาพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๔

เด็กชายวิศเวศ เกตุสมบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๕

เด็กชายอภิชาติ ภาษี
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๖

เด็กหญิงเพชรลดา ศรีแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทรงคาสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๘

เด็กหญิงจิรภิญญา สุขอ้วน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทองอ้น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๔ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๐

เด็กชายวรายุทธ สุริยะเลิศ
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๑

เด็กชายปญจพล ทินภา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๒

เด็กหญิงพรรณิตา ตลอดพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๓

เด็กหญิงกัญญาพร สายปอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๔

เด็กหญิงอริสา นำขาว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๕

เด็กชายรัฐพล ทีฆะ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๖

เด็กชายอภิธาร การสร้าง ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๗

เด็กชายกิตติวินท์ สายบุญ
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๘

เด็กชายกฤษณะ มาตเลียม

่

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๓๙

เด็กชายวงศกร สัตยากูล
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๐

เด็กชายองอาจ วีสี
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๑

เด็กหญิงจินดาพร อรัญกุล
๑๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๒

เด็กหญิงศิริโสภา แพงคูณ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๓

เด็กหญิงสายชล วงษ์ขัน
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์พันธ์
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๕

เด็กหญิงอารยา หมัดเหย็บ
๑๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๖

เด็กหญิงกฤติยาณี โพธินาม

์

๒๗/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๗

เด็กหญิงเขมฐิดา เรืองฤทธิ

์

๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๘

เด็กหญิงธัญชนก สินทรัพย์
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๔๙

เด็กหญิงอทิตยา คำข่อง
๑๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๐

เด็กชายอนุชิต รักผล
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๑

เด็กชายธนกฤต สีนวน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๒

เด็กชายไตรรัตน์ ทาประจง ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๓

เด็กชายณัฐภูมิ ทวีธง ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๔

เด็กชายธนากรณ์ มูลนา
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๕

เด็กชายภานุวัตร สืบอาสา
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๖

เด็กชายไชยกมล วงค์ทอง
๒๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๗

เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ เติมศักดิ

์

๑๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๘

เด็กหญิงนธิชา หลักทอง
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๕๙

เด็กหญิงกัญญาพัชร ยืนมัน

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๐

เด็กหญิงธนาภรณ์ จันทร์พันธ์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๑

เด็กหญิงรัชนี แย้มนาค
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ธรรมรักษ์
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๓

เด็กหญิงชึติกาญจน์ มาศรี
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๔

เด็กหญิงณัฐชา สร้อยคำ
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๕

เด็กหญิงทยานันท์ สายเนตร ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๖

เด็กหญิงปรียมน พูลทอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๗

เด็กหญิงศิริกัลยา ฝอยทอง ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ปนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๖๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ซึงพรม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๐

เด็กชายณมงคล กาขาว
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๑

เด็กชายสุรยุทธ สิงห์สถาน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๒

เด็กชายชนุพล บุญศร
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๓

เด็กหญิงชลิสา พูลเพิม

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๔

เด็กหญิงพรณภา ทองหมืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๕

เด็กหญิงปยธิดา ขันสะอาด
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศิริมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๗

เด็กหญิงกฤษณา แสงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๘

เด็กชายทวีชัย สายบุญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๗๙

เด็กชายธนดล ดวงแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๐

เด็กชายสันติชัย กำยาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๑

เด็กชายธนิต นาคูณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๒

เด็กหญิงเดือนดาว เสาสินธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๓

เด็กหญิงนุชนภา สุจริต
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ใจ คำเรือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๕

เด็กหญิงพัชริน ฝางคำ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๖

เด็กหญิงมาริษา ไทยเจริญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๗

เด็กชายธีร์ธวัช บัวลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๘

เด็กหญิงชนาพร ยุบรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๘๙

เด็กชายศุภกิจ นาคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๐

เด็กชายนันทิพัฒน์ วงศ์ขัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๑

เด็กชายธันวา การะรัมย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๒

เด็กชายสุวิทย์ คำบุญ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๓

เด็กชายเกรียงไกร ความสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ บรรพตะธิ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๕

เด็กหญิงพรไพลิน พันธ์น้อย
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

ทองสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๗

เด็กชายพงศธร พวงศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๘

เด็กชายภราดร ธิบดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๕๙๙

เด็กชายศุภชัย สร้อยคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๐

เด็กหญิงสุกัญญา ลีวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๑

เด็กหญิงอริยภา ดุจดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๒

เด็กชายวัชระ แวววงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๓

เด็กชายสราวุฒิ ทองพุท
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๔

เด็กชายวิทยา ผลรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๕

เด็กชายธนากร จันสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๖

เด็กหญิงอริญญา พันธ์น้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๗

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชุมผล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๘

เด็กหญิงพนิดา จันสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๐๙

เด็กหญิงสัญฐิตา พานิชกุล
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๐

เด็กชายชาณัฐกฤต ดำขำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๑

เด็กหญิงพรทิพย์ แสนสระ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ โพธิปด
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลสอนดา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๔

เด็กชายพิชิตชัย ศรีสำอางค์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๕

เด็กชายผดุงศักดิ

์

สีคราม
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๖

เด็กชายเทพพร อภิบาล
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๗

เด็กชายศาศวัต บุญสินธ์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๘

เด็กชายอานนท์ แก้วเกิดเถือน

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๑๙

เด็กหญิงอาทิตยา ปองงาม
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๐

เด็กหญิงณัฐชา การถวิล
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๑

เด็กหญิงอัมพร ธงเงิน
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๒

เด็กหญิงจินตนา วรพิมพ์รัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๓

เด็กหญิงอรปรียา แดงทน
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๔

เด็กชายมนัญชัย โพธิปด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๕

เด็กชายพายุภัทร วิศิษฎ์ศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๖

เด็กชายวิชญพงศ์ มุงขุนการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๗

เด็กชายกองพล ชาญจิตร
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๘

เด็กชายแอ๊นเตอร์นี แสวงบุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๒๙

เด็กชายนันทชัย ธรรมวิจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๐

เด็กชายศุภกร สมเสาร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๑

เด็กชายชนะชัย สุดตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ศรีเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๓

เด็กชายศรัญู จันทร์ส่อง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๔

เด็กหญิงอารียา จันทร์ส่อง
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๕

เด็กหญิงกนกนภา ดวงเฉลิม
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๖

เด็กหญิงนวพัชร วงสุริย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๗

เด็กหญิงธนวรรณ สายจำปา
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เพราะจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๓๙

เด็กหญิงมัญฑิตา เทศจำปา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๐

เด็กหญิงปยนันท์ วงศ์วัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๑

เด็กหญิงวาทินี บุญทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ผ่องใส
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๓

เด็กหญิงณัชชา แดงทน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๔

เด็กหญิงสุธารินี มีแจ้ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๕

เด็กหญิงวัลณา บุญเกิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๖

เด็กชายฤทธิศาสตร์ โชคสาคร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ทะคำวงค์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๘

เด็กชายบุญธรรม จันทร์สุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๔๙

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วตัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๐

เด็กชายอาทิตย์ เยือกเย็น
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๑

เด็กชายภานุพงษ์ เหมธร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๒

เด็กหญิงฐิติวรดา วรพรมราช
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๓

เด็กหญิงกชกร จันทร์ส่อง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๔

เด็กหญิงมลภิรา กองสิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คงเพียร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๖

เด็กหญิงนาฎนภา วงศ์ที
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๗

เด็กหญิงเกศฏา อภิบาล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๘

เด็กหญิงอศัลยา สัพสาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยแดง สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๕๙

นายอุทัย แดนพันธ์ ๑/๔/๒๕๒๗ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๐

นายวีระศักดิ

์

ประทาย ๑/๒/๒๕๓๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๑

เด็กหญิงพรรณธิดา บุญยืด ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์สิงห์ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ เพ็งธรรม
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๔

เด็กชายนันทวัฒน์ วันทอง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๕

เด็กชายฐิติโชติ ทองแสง
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๖

เด็กหญิงศรุตา บุญไสว ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๗

เด็กหญิงธิติพร ธรรมนาม ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๘

เด็กชายวงศกร ภูลำผา ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๖๙

เด็กชายณัฐนันท์ ดาบพลอ่อน ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๐

เด็กหญิงกนกพร บุญสมัคร ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๑

เด็กชายรชานนท์ เจียงแก้ว ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๒

เด็กชายรัชพล สิทธิ ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๓

เด็กหญิงกัญชพร ศรีมูลคำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๔

เด็กชายณัฐดนัย เพียราช
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๕

เด็กหญิงชลธิชา หงสุวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๖

เด็กหญิงเมธาวินี ทองแสง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๗

เด็กหญิงนงนภัส ค้อทอง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๘

เด็กหญิงธนาวรรณ วิชัยกันหา
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๗๙

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วเทพ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๐

เด็กชายสิทธิพร สร้อยมาศ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๑

เด็กหญิงพรไพลิน มาลัย
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชูญาติ
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านค้อทอง กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๓

เด็กชายจักรภัทร ทองเขียว
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๔

เด็กหญิงปภาดา จันทิราช ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๕

เด็กหญิงวนิดา ธีระสา ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ พูลคำมาก ๑/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๗

เด็กชายราชคริต ฉลวยแสง ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๘

เด็กชายทวิภัทร พิมพ์พวง ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๘๙

เด็กชายศราวุธ ทองเขียว
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๐

เด็กชายพันกร เชืออุ่น

้

๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๑

เด็กชายธนพงษ์ พุ่มทอง
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๒

เด็กชายปวีกรณ์ พลรักษ์
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๓

เด็กหญิงวิชญาดา พลรักษ์ ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๔

เด็กชายศรัญ บุญชัย ๑/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทร์มา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๖

เด็กชายภูธเนศ งามพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๗

เด็กชายวชิระ รัตนะวัล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๘

เด็กชายศรายุทธ วงค์กลม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๖๙๙

เด็กชายสรวิศ ประพรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๐

เด็กหญิงกมลชนก อิศฤงคาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนขัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตามสีวัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๓

เด็กหญิงนุชจนาฏ วงศ์สุทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๔

เด็กหญิงบงกช จารุแพทย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๕

เด็กหญิงปฏิภาร บุญเอือ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา ธรรมประกอบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๗

เด็กหญิงสายธาร ฮารุน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๘

เด็กหญิงสิริวิมล จุมพล
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๐๙

เด็กหญิงสุจิตรา บุญยิง

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๐

เด็กหญิงสุนันทา อ่อนผิว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๑

เด็กหญิงหทัยภัทร ทรายทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๒

เด็กหญิงออมรัก ปองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๓

เด็กชายกฤษดา เจตนา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๔

เด็กชายกฤษดา พรมพิทักษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๕

เด็กชายกันตพงศ์ สืบพงษ์เสือ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๖

เด็กชายชวลิต ชาววัง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๗

เด็กชายเมธัส เศรษฐากา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๘

เด็กชายโมเสส แซ่ว่าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๑๙

เด็กชายไวทยะ โพธิไชยแสน

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๐

เด็กชายอัษฎาวุธ ดีน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

สกุลสันติพงษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๒

เด็กหญิงเกษมณี ทุมมา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา เกษเจริญคุณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เทียงธรรม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๕

เด็กหญิงชนกนันท์ ชูหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๖

เด็กหญิงณฐพร แม้นศิริ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๗

เด็กหญิงดาริกา ประสาทไทย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๘

เด็กหญิงพัชราภา เถลิงรัมย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๒๙

เด็กหญิงภัคศร พุทธวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คำศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๑

เด็กหญิงรัฐธิดา บุบผาชาติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๒

เด็กหญิงวณิชชาภรณ์ สิงห์มอ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๓

เด็กหญิงวรรณวิภา สายสินธ์ุ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๔

เด็กหญิงวีรภัทรา สุดถนอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๕

เด็กหญิงอารียา ประสานพิม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๖

เด็กชายกฤษฎา กิงวัน

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๗

เด็กชายชาญวิทย์ คำใย
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๘

เด็กชายตระกูล แก้วม่วง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๓๙

เด็กชายทักษิณ ทานะจิตร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๐

เด็กชายศรายุทธ ธุศรีวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนทวีสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๒

เด็กหญิงกรรติญา สิทธิพงษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนทวีสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๔

เด็กหญิงทรรศนีย์ รัตนตรัยศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๕

เด็กหญิงธัญจิรา พิมทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๖

เด็กหญิงนวรัตน์ บุญปก
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๗

เด็กหญิงนิจจารีย์ ชุมภูแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๘

เด็กหญิงปยะดา สายงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๔๙

เด็กหญิงพราวรวี แสงสุกวาว
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๐

เด็กหญิงรุจิรา ชาวตระการ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๑

เด็กหญิงอรัญญา ถนอมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๒

เด็กหญิงเอืองฟา

้

มุทะเสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๓

เด็กชายก้องเกียรติ คำหอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๔

เด็กชายกัมพล คำพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๕

เด็กชายขวัญเมือง บุตรจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๖

เด็กชายเดชาพล โคมชัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๗

เด็กชายทัศ ปลับศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๘

เด็กชายธีระวัฒน์ พิลาแดง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ อาทิเวช
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๐

เด็กชายพงศกร กินามณีย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๑

เด็กชายวัชรพล ผลศิริ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๒

เด็กชายวิเศษ บัวสด
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๓

เด็กชายวุฒินันท์ จันตา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๔

เด็กชายศิลปศุภา ฟุงสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๕
เด็กชายสกลนันทพันธ์

อัศวสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๖

เด็กชายสหรัตน์ หลักรัตน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๗

เด็กชายสุทัศ กมลมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๘

เด็กชายสุริยพัชน์ น้อยวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๖๙

เด็กหญิงกฤติมา เคนประจง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๐

เด็กหญิงแก้วมุกดา อ้วนผิว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ ชมภูทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๒

เด็กหญิงไปรยา คำเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๓

เด็กหญิงรุตินันย์ สว่างช่วง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๔

เด็กหญิงวิมล มุนมินท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๑ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๕

เด็กหญิงอริสรา สิงห์สวัสดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๖

เด็กหญิงอุทุมพร ศิริมา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

จันเปง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๘

เด็กชายจตุรงค์ ศรีสุโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๗๙

เด็กชายชนาธร สง่าวงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๐

เด็กชายชัยยุตม์ ศิริพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๑

เด็กชายดนุพร ทองศรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๒

เด็กชายทิวา พันธ์พุฒ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๓

เด็กชายปรัชญา สัจสุวรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๔

เด็กชายยุทธนา ภาเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๕

เด็กชายวงศธร ทองวิเศษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๖

เด็กชายวรเวช ใจธง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๗

เด็กชายวศิษฐ์ เวชคง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๘

เด็กชายศรัณญ์ พันโบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๘๙

เด็กชายศิริวัฒน์ แสวงทรัพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๐

เด็กหญิงนำฝน คำพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๑

เด็กหญิงภัสสร สายแปลง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๒

เด็กหญิงสุภัชชา บาตดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๓

เด็กหญิงรุ้งเงิน สมสนิท
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๔

เด็กชายกฤษดา อุปลาบัติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๕

เด็กชายสกุลเงิน ภูมิลักษณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๖

เด็กหญิงเมทนี วงษาลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๗

เด็กชายกรกช หัตจุมพล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๘

เด็กชายกิตติ เครือแสง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๗๙๙

เด็กชายธนากร เจริญบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๐

เด็กชายมหาสมุทร ถนอมเชือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๑

เด็กชายรัชพล อิมเต็ม

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๒

เด็กชายวัชระพล เสนาพรหม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๓

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ คำพันธ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๔

เด็กชายธวัชชัย ผุยผง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๕

เด็กชายธิติ สุขเสริม
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๖

เด็กชายธีรภัทร อัศฤกษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๗

เด็กชายภาคภูมิ สุ่นจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๘

เด็กชายสุริยา มาลิสา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๐๙

เด็กหญิงกนกอร สุคติ
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๒ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๐

เด็กหญิงกัญญรัตน์ คำดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๑

เด็กหญิงจิราพรรณ เกษมทาง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๒

เด็กหญิงชลิตา พุทธรัตน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๓

เด็กหญิงณภัค ภักค์เดชานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา อุตสาหพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๕

เด็กชายกฤษฎา มลโมลี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๖

เด็กชายขวัญชัย พรทุมมี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๗

เด็กชายณัฏฐ์ดนัย ตีคิยานันท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๘

เด็กชายอติชาติ บุญมีรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๑๙

เด็กหญิงณัฐพร สายชาลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๐

เด็กหญิงนภัสสร แสนทวีสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๑

เด็กหญิงวาสนา สวัสดิพงษ์

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๒

เด็กหญิงศรีทอง ชาลีกุล
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๓

เด็กหญิงอภิญญา สายโสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๔

เด็กชายณัฐนันท์ อังฉกรรจ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๖

เด็กชายบุญมี ชาลีกุล
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๗

เด็กชายภาณุทัต สายงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๘

เด็กชายวีรวัฒน์ ไชยจักร
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๒๙

เด็กหญิงชฏาพร อุ่นทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๐

เด็กหญิงพิชญ์นาฎ พงษ์อนันต์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๑

เด็กหญิงลลิตวดี รัตนจันทรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๒

เด็กชายขจรพล เล้าเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ อนันตศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๔

เด็กชายพงศพัศ พิมพกรรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๕

เด็กชายภูวดล ผลพยุง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๖

เด็กชายสิปปกร ณัฐรุจา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๗

เด็กชายวิศรุต ศรีลาโท

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๘

เด็กชายธีณพัฒธ์ ทาราศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๓๙

เด็กชายวิทวัส วงศ์จอม
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๐

เด็กชายสันติศุกร์ แสวงวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๑

เด็กชายอานุภาพ อินเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมบูรณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๓

เด็กชายพงศ์ภรณ์ ขลุ่ยทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๔

เด็กชายวัชระชัย ชบาศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๓ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๕

เด็กชายวิทวัส ยุคลัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๖

เด็กหญิงวนิดา ขจรกลิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๗

เด็กหญิงเกษรา เอกพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๘

เด็กชายกิตติพงษ์ สุรักษา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๙

เด็กชายทรงสิทธิ

์

แสงนวน
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๐

เด็กชายธาดา ปุลิสาย
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๑

เด็กชายธีรภัทร จันทรง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๒

เด็กชายวิษณุ แสงมาด
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๓

เด็กชายสรวิศ พรมเสน
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๔

เด็กชายอนุสรณ์ ไขแสง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๕

เด็กหญิงนันทิตา คำภู
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๖

เด็กหญิงภัทรศยา ล้อมพรม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๗

เด็กหญิงวราพร เสืออุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๘

เด็กหญิงวีนัสรินทร์ จันทะปญญา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๙

เด็กหญิงสุรภา อัปกาญจน์
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๐

เด็กหญิงอภิญญา วารีพัฒน์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๑

เด็กหญิงอรสินี จันทร์โพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๒

เด็กชายภัทรพล เภากลุ่ม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๓

เด็กชายชญานัทธ์ ผองขำ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๔

เด็กชายจงรักษ์ กุลสิงห์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๕

เด็กหญิงสุนิสา สีสุนทร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๖

เด็กชายชัยเดช บุญเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีภาค
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๘

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทาก้อน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๙

เด็กชายนัทพงศ์ บรรลุศิลป
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๐

เด็กชายพิทยุตม์ ทองพรม
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศิริบูรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๒

เด็กชายศักรินทร์ พันพงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๓

เด็กชายอชิตะ ชารีรักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๔

เด็กชายเอกลักษณ์ โม้แซง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๕

เด็กหญิงการะเกด ราษี
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๖

เด็กหญิงกุลนิดา พิมพ์พันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๗

เด็กหญิงแก้วตา วราคำ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๘

เด็กหญิงจันทรา ยอดอ่อน
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๙

เด็กหญิงญาณิศา ทองตัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๔ / ๕๑๖
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๐

เด็กหญิงนภาพร กระแสเทพ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๑

เด็กหญิงบรรณสรณ์ ทนุดำ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๒

เด็กหญิงอุบลทิพย์ พรมลี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๓

เด็กหญิงภัทรษิมา บุญส่ง
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๔

เด็กหญิงวิชญาพร ทองพรม
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๕

เด็กหญิงอรทัย สมหวัง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๖

เด็กหญิงอรัญญา สุดยอด
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๗

เด็กหญิงอารียา พิมสุตะ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๘

เด็กหญิงจิราภัทร นวลคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๙

เด็กหญิงพรนภา รอบคอบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๐

เด็กหญิงสุจิรา ขวัญหวัน
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๑

เด็กหญิงสิริดาชนม์ บุญชาลี
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๒

เด็กหญิงปภัสรา รอยรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๓

เด็กชายบัญญวัต มาทฤทธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๔

เด็กหญิงอนากร รักษาพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๖

เด็กชายธราทิป ทองพรม
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๗

เด็กชายณรงค์เดช บุณฑริก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๘

เด็กหญิงไอรดา มิตรรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๙

เด็กหญิงณัฐพร ชายเพ็ชร์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๐

เด็กชายธีระพล โวหาร

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๑

เด็กชายนัฐพล มากมา
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๒

เด็กชายนาราพัด โพธิศรีจันทร์

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๓

เด็กชายนิติศาสตร์ พูลเพิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๔

เด็กชายพันทกานต์ ชัยยนต์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๕

เด็กชายรัฐศาสตร์ พูลเพิม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๖

เด็กชายรามิล บ้านสระ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๗

เด็กชายอภิชาติ บัวโรย
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ อยู่เย็น
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ แดงชาติ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๐

เด็กชายเอกพล สู่ขวัญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๑

เด็กชายนราศักดิ

์

สีดาน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๒

เด็กชายพัชรพล ใหญ่ปราม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๓

เด็กชายูพิชิต ผ่อนจรุง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ชอุ่มพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ แสงอรุณ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๖

เด็กหญิงวรรณวิศา อยู่เย็น
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๗

เด็กหญิงอมราพร ใหญ่ปราม
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๘

เด็กหญิงอัยรินทร์ สัจธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๙

เด็กหญิงรติมา สิงห์สา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๐

เด็กหญิงพิมพ์รดา เกตุประสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๑

เด็กหญิงอาศิรดา พรมลี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๒

เด็กชายภาณุพงค์ จุกลาง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๓

เด็กชายธนากร เรืองโสม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๔

เด็กชายศิวกร ไตรยสุทธิ

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๕

เด็กชายเกรียงเดช เต้าทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๖

เด็กชายสิทธิชัย กุลสิงห์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรานไพร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๘

เด็กชายธนกฤต วิศาสตร์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๙

เด็กชายปยะราช วงษาชัย
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๐

เด็กชายวรพิพัฒน์ สุขจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๑

เด็กชายสุเมธี ไชยเศษ
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๒

เด็กหญิงพัชนิดา บุญครอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๓

เด็กหญิงอรวรรณ บุญครอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๔

เด็กหญิงอริสรา สมานมิตร
๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๕

เด็กหญิงรัชนี พลศรี
๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๖

เด็กชายณัฐินันท์ สมสุพรรณ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๗

เด็กชายอดิสร แสงแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๘

นายวินิจ บุญลือ
๐๘/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๓๙

นางสาวขวัญใจ จำศรี
๑๓/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๐

นายทวีพร พรานไพร
๑๑/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๑

นายปวีณ์กร นิตใธสง
๐๗/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๒

เด็กชายกิตติธัช พรมตา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

โสภาพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๔

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์พวง
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๕

เด็กหญิงโบตัน

๋

โสภาพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๖

เด็กหญิงกานดา เทียงเลา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๗

นางสาววิจิตรา สายทอง
๑๘/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๘

นางศิริเนตร สุวรรณโคตร
๐๙/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๔๙

เด็กชายจีระศักดิ

์

วงษ์เกษ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๐

เด็กชายคณาธิป สืบสำราญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๑

เด็กชายทศวรรษ บุญทอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๒

เด็กชายธนพนธ์ สุนี
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๓

เด็กชายธวัชชัย ชูจันอัด
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๔

เด็กชายประเสริฐ ไชยโคตร
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ พูนพิน
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๖

เด็กหญิงรุจิรา พรมตา
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๗

เด็กหญิงสรณ์สิริ นามโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๘

เด็กหญิงสุพรรณษา พันธ์ทา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๕๙

เด็กชายจักรรินทร์ โฉมงาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๐

เด็กชายดนัยโชค โกลี
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๑

เด็กชายอนนท์ บัวรินทร์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๒

เด็กหญิงอิสรีย์ ศรประสิทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๓

เด็กหญิงเมวดี บุญคำแสน
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๔

เด็กหญิงกิตติยาพร แก้วนิล
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๕

เด็กชายวีระพล กำปน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๖

เด็กชายพชรดนัย จันมะนี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๗

เด็กชายวีราทร อ่อนแพง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ แสงชมภู
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๖๙

เด็กหญิงวิชญาพร สังคะรินทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๐

เด็กหญิงสุธาสินี กำปน
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๑

เด็กชายอมรชัย สุวรรณกูฏ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

วงษ์เกษ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ รัตนะภู
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๔

เด็กหญิงสิรินทิพย์ พรมตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๕

เด็กหญิงนัด ธนะพัฒน์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๖

เด็กชายธนพล ชุมชัย
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๗

เด็กชายเทิดศักดิ

์

วงษาชัย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๘

เด็กหญิงณัฐิดา บุตรดาเพ็ง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๗๙

เด็กชายเทียนชัย พลพงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๐

เด็กชายสุวิทย์ ชุมชัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๑

เด็กหญิงเดือน มันราช

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๒

เด็กหญิงชุติมา เหลาแหล่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๓

เด็กหญิงบุญมี พลศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๔

เด็กหญิงชลธร นนท์ศิริ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๕

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ปญญาณี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ วงจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๘

เด็กชายกฤตธัช ชนะภัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๘๙

เด็กชายทรงพล นารินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๐

เด็กชายธนวัต พานิชกุล
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๑

เด็กชายบารมี พุดทอง
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๒

เด็กชายพิษณุวัตร สมบัติวงค์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สมสุข
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๔

เด็กหญิงพรรณวดี เจริญศรี
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๕

เด็กหญิงกฤษติยา สุนี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๖

เด็กชายวชิรวิทย์ พลปญญา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๗

เด็กชายภคพล ทองบาง
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๘

เด็กหญิงพัชริดา ยวนใจ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๙๙

เด็กชายณฐกร กำปน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๐

เด็กชายณัฐวัตร ดารัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๑

เด็กชายวราศัย มุกดาหาร
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๒

เด็กชายพีระพงษ์ วาระวัฒนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๓

เด็กชายสุริยา มีวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๔

เด็กหญิงขวัญข้าว กฤษณสุวรรณ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๕

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีหงษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๖

เด็กหญิงไพลิน วิริยะพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๗

เด็กหญิงปรภาว์ สนันนารี

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ประพันธ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๐๙

เด็กหญิงสุภาวิดา บัวจูม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สุโคตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๑

เด็กชายภควัต พันธุ์ปลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๒

เด็กชายวรัตถ์ สีอุดทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

เวียงคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๔

เด็กชายจักรรินทร์ สินศาสตร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๕

เด็กชายศิริมงคล ชนะภัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๖

เด็กชายนิชฌาน มูลพิมาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๗

เด็กชายพิชิตชัย ศรีทะนาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๘

เด็กชายสุรกฤษ สุโพภาค
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๑๙

เด็กหญิงรัตนา พันธู์บุปผา
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๐

เด็กหญิงสุภาพร จาลุขมูล
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๑

เด็กชายอรุณศักดิ

์

จักร์มีพักตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๒

เด็กชายธนกิจ ศรประสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๓

เด็กชายดุสิต ชนะภัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๔

เด็กชายสุรวิทย์ กิงคำ

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๕

เด็กชายสิทธิพล วงศ์เสนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๖

เด็กชายวิทวัส แคนศิลา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๗

เด็กชายวรรณชัย ดวงแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๘

เด็กชายกิตติพงษ์ กำปน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๒๙

เด็กชายณัฐภูมิ ก้องเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นนท์ศิริ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๑

เด็กชายธันวา จันทร์ทาดี
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ บัวสระเกษ
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๓

เด็กชายวชิราวุธ พันธ์ภักดิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๔

เด็กชายสุรนาถ จันทะเจียด
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๕

เด็กหญิงกรัญญา ศรีวิจารณ์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๖

เด็กหญิงกฤษฎารัตน์ จันทะเจียด
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๗

เด็กหญิงจินตนา ฝนคำ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๘

เด็กหญิงธารินทร์ ไชยเศษ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๓๙

เด็กหญิงปทมาภรณ์ จรมา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๐

เด็กหญิงปุณยนุช จรรยากรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๑

เด็กหญิงพชรพร จารุภาค
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๒

เด็กชายชานนท์ ไชยสาร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๓

เด็กหญิงวริสสรา บุญพันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๔

เด็กชายอัษฎาวิทย์ ไชยลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๕

เด็กหญิงณิชกมล พัณณิตา
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๖

เด็กชายสิทธิชัย จันดก
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๗

เด็กชายกันตภณ ชมพูประเภท
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๘

เด็กชายบุญยกร จันทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๔๙

เด็กชายธรรมรัตน์ สุระพี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๐

เด็กชายณัฐกรณ์ กองโพธิชัย

์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๑

เด็กชายปุญญพัฒน์ สุปณะ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๒

เด็กชายปวิธ จัตุรงค์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๓

เด็กหญิงกนกพร ดีมาก
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรทูล
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๕

เด็กหญิงชนกนันท์ ปริบาล
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๖

เด็กหญิงนฎา เยียมไธสง

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๗

เด็กหญิงยุภาภรณ์ พรพิพัตร
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๘

เด็กหญิงรัชวิภา วรรณคำ
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๕๙

เด็กหญิงศราวดี จันทะเกษ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๐

เด็กหญิงอรรัตน์ดา ศรีอุทัย
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๑

เด็กชายรุ่งทรัพย์ จรมา
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๒

เด็กหญิงอินทิรา พรมตา
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๓

เด็กหญิงรักษิณา แดนเดช
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๔

เด็กชายปยะราชย์ คงวิหค
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๕

เด็กชายพงศพร แดนเดช

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ผิวทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๗

เด็กชายวิธวินท์ วันคำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๘

เด็กชายยศพล ยำยวน
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๖๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์งาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๐

นายทรงศักดิ

์

พรหมธิดา
๒๗/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๑

นายธงชัย พรานไพร

๑๙/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๒

นางสาวกมลชนก ตรีรัตน์
๐๓/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๓

นายทองคำ ตรีรัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๔

นางสาวทิยาพร จันทวี
๐๔/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๕

นางธนพร สัมมาวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๖

นางนภาพร ตรีรัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๗

นางปาจรี จันทร์สุข
๑๖/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๘

นางเดือนเพ็ญ ดาบุตร
๒๙/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๗๙

เด็กชายจักรพงษ์ สอนจิต
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๐

เด็กชายฉันทพัฒน์ งามเลิศ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๑

เด็กชายศักรินทร์ สว่างภพ
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๒

เด็กชายอัครเดช ศรเพชร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๓

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พงษ์สุระ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส กิงแก้ว

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๕

เด็กหญิงประภัสสร ชาวสูน
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๖

เด็กหญิงภัทราภา ลูกรัตน์
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ มูนจันที
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๘

เด็กหญิงวรัญญา บุญมาทน
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๘๙

เด็กหญิงวรัญญา ดวงจำปา
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๐

เด็กหญิงวิวาภรณ์ หมืนสีพรหม

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๑

เด็กหญิงสิดาพร นวลกลิน

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๒

เด็กหญิงอริสา นิลเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา กองมาลา
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ฉัตสุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๕

เด็กชายสุมะนันท์ ประจญ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๖

นางสาวพรพรรณ ตันสุข
๑๒/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๗

นายอธิณัฎฐ์ รักพรหม
๒๒/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๘

เด็กชายก้องเกียรติ กลีบเมฆ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๐๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เพราะจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๐

เด็กชายปรเมศวร์ ฝางคำ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๑

เด็กชายราเชนทร์ หอมประกอบ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๒

เด็กชายวชิราวุฒิ ปราสาทศรี
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๓

เด็กชายศักดา ภาเรือง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๔

เด็กชายอนุวัช เสือมัน

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๕

เด็กชายอภิวัตร จำปาเทพ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๖

เด็กหญิงเขมจิรา ทหารกลาง
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๗

เด็กหญิงกวินธิดา จำปาพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๘

เด็กหญิงกาญจนา มณีจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๐๙

เด็กหญิงนริศรา ละดาดก
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๐

เด็กหญิงนิรัชพร ทองสวัสดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๑

เด็กหญิงพรรณราย ทองใหม่
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุขราช
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๓

เด็กหญิงวรรณธิดา ทองใหม่
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๔

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วแสง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ตีบจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๖

เด็กหญิงวรัญญา ผาสุก
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๗

เด็กชายปรมินทร์ เรพล
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๘

เด็กชายจิรายุส วงษาชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๑๙

เด็กชายทศพล นามบุญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๐

เด็กชายปวริษฎ์ พรหมนัด
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๑

เด็กชายวุฒิพร เกตุจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๒

เด็กชายพัฒนศิลป บุญล้อม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๓

เด็กหญิงธนัชพร พันธง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๔

เด็กหญิงปนัดดา พิลา
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๕

เด็กหญิงภัชราภา เด่นขุนทด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๖

เด็กหญิงวันวิสา เสนสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วคูณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๘

เด็กชายธนโชติ พรมทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๒๙

เด็กชายธนากร บุญบรรจบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๐

เด็กหญิงชดาพร นามประสพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๑

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ ทิปวาส
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๒

เด็กหญิงนุจรี เชือโชติ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๓

เด็กหญิงภัชราภา บุญลำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๔

เด็กหญิงมัณฑิตา ขาเข้า
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๕

เด็กหญิงวรรณิษา ฝางคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๖

เด็กหญิงสุทัศนี จรรสาโล
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ มณีจันทร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๘

เด็กหญิงอรัญญา แนนเคน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๓๙

เด็กหญิงอารยา ฝางคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๐

เด็กชายนรภัทร รักษาวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๑

เด็กชายสมพงษ์ แสนทวีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๒

เด็กหญิงแพรวา ตินานบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๓

เด็กหญิงกรกมล ผลพุฒิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๔

เด็กชายวันเฉลิม กันชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๕

เด็กชายสิทธิชัย มาดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๖

เด็กหญิงณัฐมน เพียลาภ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๗

เด็กหญิงเนตรดาว สาปดสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๘

เด็กหญิงสุจิตรา ฝางคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๔๙

เด็กหญิงอรทัย กอคูณ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๐

เด็กชายบุญรอด ทองพิทักษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๑

เด็กชายจตุรงค์ ศิลาชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๒

เด็กชายวรวุฒิ ฝางคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๓

เด็กหญิงนาฎนภา หงษ์คำ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๔

เด็กหญิงอนันวดี การะเกตุ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๕

เด็กชายธีระพล จันทร์ส่อง
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๖

เด็กชายวรวุฒิ ทองใหม่
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๗

เด็กชายสุพล ดีนิยม
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ดาวัลย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๕๙

เด็กชายอนุรักษ์ กอแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๐

นายรุ่งชัย จัดนอก
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๑

เด็กชายสิขรินทร์ ทองสวัสดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๒

เด็กชายณัฐพล บุญบรรจบ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๓

เด็กหญิงกรวิภา ฝางคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๔

เด็กชายธนดล คำมัน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๕

เด็กชายเศรษฐพงศ์ จันตา
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๖

เด็กชายอนุกูล บุญเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๗

เด็กชายวงศธร นามประกอบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๘

เด็กชายจิราธิวัฒน์ จารุแพทย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ สายศรี
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๐

เด็กชายตติพันธ์ คืนดี
๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๑

เด็กชายธนวันต์ ทองแถม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๒

เด็กชายกิตติภณ สีดำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จาระงับ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุดตาชาติ
๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๕

เด็กชายพลพล ทองลี
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๖

เด็กหญิงวนัชญาพร สุขผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๗

เด็กหญิงทิพวดี สันเทียะ
๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๘

เด็กหญิงปณิตา ประสารพิมพ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๗๙

เด็กหญิงสุพรรษา แสนทวีสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๐

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ไตรพร
๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๑

เด็กหญิงอรรัมภา ยีเข่ง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตู้นอก
๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๓

เด็กหญิงศุภิสรา หมดกรรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๔

เด็กหญิงวรนิษฐา ปกาสิทธิ

์

๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๕

เด็กหญิงชลชนก อุปเสน
๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา หนูจิตร
๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๗

เด็กหญิงสุกฤตา ผิวคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๘

เด็กหญิงภาวิดา สมสี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๘๙

เด็กหญิงศุภาลัย แสนวงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๐

เด็กหญิงกัลยาณี บุตรสิทธ์
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ความสวัสดิ

์

๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๒

เด็กหญิงวิสสุตา ปกาสิทธ์
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๓

เด็กหญิงนภัสสร โชติสน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๔

เด็กหญิงอุมากร แสนสวาสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๕

เด็กหญิงทิพรดา ทะคำสอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๖

เด็กหญิงโสภิตนภา จารุแพทย์
๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๗

เด็กหญิงเมทินี สมสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อังฉกรรจ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๑๙๙

เด็กหญิงกนกวรรณ เสือสด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๐

เด็กหญิงชฎาพร แก้วกอ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๑

เด็กหญิงกชพร สุภารักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๒

เด็กหญิงกนกพร ลุสำเร็จ
๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๓

เด็กหญิงพิชญ์ชาภา หลือสัดชา

่

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๔

เด็กหญิงจิดาภา บุญประกอบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปรือปรัง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๖

เด็กหญิงเบญญทิพย์ วงษ์ละคร
๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๗

เด็กชายธนพงษ์ พุ่มจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๘

เด็กชายรัฐภูมิ พาแก้ว
๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๐๙

เด็กชายณภัทร มุ่งสิน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๐

เด็กชายอนิวัฒน์ อ้วนผิว
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๑

เด็กชายไชยณรงค์ มะลิมาศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๒

เด็กชายวีรวัฒน์ กิงสุวรรณ

่

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๓

เด็กชายพีรภัทร ประคำสาย
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสนาะศัพย์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สดีวงค์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๖

เด็กหญิงอมรรัตนื ศรทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๗

เด็กหญิงเนตรนภา พรทุมมี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๘

เด็กหญิงอรรัมภา แซมทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๑๙

เด็กหญิงสาวิตรี เพ็ญศรี
๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา ปองคำ
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๑

เด็กหญิงพัชราภา แก่นเมือง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๒

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา นนท์ตา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๓

เด็กหญิงอัญภัทร ทัศนารักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ บังเศียร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๕

เด็กหญิงญาณัฐฉรา บุญธรรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๖

เด็กชายพีรวัฒน์ เครือแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๗

เด็กชายธนโชติ กาฬเนตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๘

เด็กชายกิตติณัฏฐ์ อำนวย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๒๙

เด็กชายวีรภัทร โสดาภักดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๐

เด็กชายฐปนวัฒน์ รักชัยกิจ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๑

เด็กชายวุฒิภัทร สุ่มมาตร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๒

เด็กชายธนวรรษน์ ยืนยิง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๓

เด็กชายปราการ พนะสรรพ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๔

เด็กชายธนากรณ์ อนุสนธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๕

เด็กชายกตพร แจ่มเชือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๖

เด็กชายอรรถชัย สมรู้
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๗

เด็กชายณัฐฐิกานต์ สุดอนุ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๘

เด็กชายปรเมธ ทองคำ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๓๙

เด็กชายเดชอุดม สุขบัติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ แช่จาง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๑

เด็กหญิงฐณิฎา มาทะฤทธิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๒

เด็กหญิงณิชมล คงวิชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๓

เด็กหญิงเดือนดารา สิงห์อาจ
๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๔

เด็กหญิงณัฐชยา ซึงพรม

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๕

เด็กหญิงฉโรชา ศรีบุระ
๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย จำปานาค
๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๗

เด็กหญิงพิชญธิดา ไพชิต
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทวีวัน
๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๔๙

เด็กหญิงวันวิสา แผลงฤทธิ

์

๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๐

เด็กหญิงนภัสสร อังฉกรรจ์
๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเรือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๒

เด็กหญิงสุณิสา ต้นทอง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๓

เด็กหญิงอุษณา พรบุตร
๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๔

เด็กหญิงพิมชนก อภิรัตน์มนตรี
๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๕

เด็กชายพงศธร วิบรรณ์
๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๖

เด็กชายธีรพล คำโสภา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๗

เด็กชายธนวุฒิ ท้าวศรีสกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๘

เด็กชายนพรัตน์ บุญสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๕๙

เด็กชายกิตติภณ บุญเย็น

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๐

เด็กชายนราวิชญ์ ทิพรส
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๑

เด็กชายพลสิทธิ

์

ศรีเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๒

เด็กชายประขะเมตร์ เลิศธญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๓

เด็กชายอธิปไตย มิงขวัญ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๔

เด็กชายศุภชัย สิงห์คำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทองแสง
๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๖

เด็กชายอัศวิน ปลืมจิตร

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๗

เด็กชายยศนนท์ เกณทวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๘

เด็กชายศุภวิชญ์ สุพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๖๙

เด็กหญิงเนตรชนก วงษ์กาศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๐

เด็กหญิงกัญญภรณ์ อมรวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๑

เด็กหญิงขลิษฐา จันทร์เพ็ชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ พาพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรดี
๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๔

เด็กหญิงศกุนตลา จารุแพทย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พิมพะกรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๖

เด็กหญิงสุมนา ตันเสน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๗

เด็กหญิงพรรณิษา เพิมพร

่

๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๘

เด็กหญิงพิมพิศา หวังชืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๗๙

เด็กหญิงวิชุดา ภูมิภาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๐

เด็กชายจตุรน จุลทรรศน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๑

เด็กชายพีภัทร ดาวเรือง
๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๒

เด็กชายธนพร แก้วดาวงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๓

เด็กชายพงศภัค พุ่มจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๔

เด็กชายจิรายุ พยัคฆา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทรโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๖

เด็กชายก้องถพ ลุนพัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๗

เด็กชายยศภัทร เกณทวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๘

เด็กชายตะวัน จันทา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๘๙

เด็กชายกฤตพล ฉายสว่าง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๐

เด็กชายกิตติธร ทองสุข
๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

อาภรณ์ศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๒

เด็กหญิงพิชญา สัมพันธ์พงศ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แซ่ล้อ
๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๔

เด็กหญิงพิมพ์นภา มานุช
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๕

เด็กหญิงนันธิดา ดวงกล้า
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๖

เด็กหญิงสุวิตรา ภูคำ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ดวงทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ สายอารักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๒๙๙

เด็กหญิงทิพย์นภา บะกระโทก
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๐

เด็กหญิงศิริประภา จันทร์ชนะ
๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๑

เด็กชายเกรียงไกร เตระนะกาโย
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๒

เด็กชายพีรพล แดงโชติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๓

เด็กชายเทิดพงศ์ ปานแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๔

เด็กชายอธิคุณ จันทร์ศรีมาต
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๕

เด็กชายนรินทร์ วงศ์สายตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๗

เด็กหญิงวลัยพร โคตรวงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๘

เด็กหญิงมณัฐชนันท์ ยุติธรรม
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๐๙

เด็กหญิงปยธิดา วราห์คำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๐

เด็กชายธนภัทร แสนตาทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๒

เด็กชายปารวัทร แก้วประดับ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๓

เด็กชายชัยวัตร บรรพต
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๔

เด็กชายอานันท์ โนนสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๕

เด็กชายธนพล อุตม์ทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๖

เด็กชายธนากร ดอนสิงห์
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๗

เด็กชายปฐมพร มาทะฤทธิ

์

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๘

เด็กชายธนดล โพธิศิริ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๑๙

เด็กชายรัฐนันท์ วิทยพานิช
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๐

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีกระแจะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๑

เด็กหญิงวาสนา ศรีปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๒

เด็กหญิงทรัพย์อริญา ชะคำรอด
๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๓

เด็กหญิงปาริชาติ สาระวิทย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๔

เด็กหญิงญานิศา พึงสุ
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ธรรมปต
๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๖

เด็กชายอานนท์ โนนสูง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๗

เด็กชายอาทิตย์ ยิมเจริญ

้

๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๘

เด็กชายสุนทราภรณ์ แก้วปรุ
๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๒๙

เด็กชายธนภัทร ไชยการ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๐

เด็กชายปารเมศ สาระบูรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๑

เด็กชายชวิน พึงอาตม์

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๒

เด็กชายกฤตพจน์ ศิริพัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๓

เด็กชายอิทธิพล ยังเพ็ง
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๔

เด็กชายปกรณ์ลัม ธานี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

จำปาปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๖

เด็กหญิงสุภาจิตร์ บุญใหญ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๗

เด็กหญิงอัจฉรา บุญเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๘

เด็กหญิงชุติมา วิกล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๓๙

เด็กชายโชคอนันต์ บุญชู
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ มุสิกา
๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๑

เด็กชายวัฒนา แผลงฤทธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ สุ่มมาตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๓

เด็กชายอนุชา ปาทาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๔

เด็กชายณัฐเศรษฐ จันทรสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๕

เด็กชายเอกริน แสนทวีสุข
๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๖

เด็กชายอัยการณ์ จันทร์ขาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๗

เด็กชายสิริเดช วงกลม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๘

เด็กชายธีรภัทร ทะนงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๔๙

เด็กชายทวีชัย พยัคฆ์กุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๐

เด็กชายปฎิวัติ ชวนชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๑

เด็กหญิงนัฐชฎากร ไตรยวงค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๒

เด็กหญิงวิชชุดา สาระวิทย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ แสนโสม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๔

เด็กหญิงปภัสรา สุขเรือง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๕

เด็กหญิงอรัญญา เชือสูง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๖

เด็กหญิงจันทร์นภา เวินแสงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๗

เด็กหญิงฉัตรฤทัย อาจภักดี
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๘

เด็กหญิงชฎาภรณ์ ราชคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๕๙

เด็กหญิงอติกานต์ โคตรมงคล
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๐

เด็กหญิงงพรชนก รุ่งเรือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๑

เด็กหญิงหทัยทิพย์ สมสุพรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๒

เด็กหญิงพรชิตา วรคำ
๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๓

เด็กหญิงณิชาวีร์ ศรีษะคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงศ์ศิลป
๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๕

เด็กหญิงปาริชาต แสนวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๖

เด็กหญิงกิติญาภา คเณศร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๗

เด็กหญิงเกศกนก วงศ์เปลียง

่

๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๘

เด็กหญิงมินตรา สิมพันธ์
๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๖๙

เด็กหญิงนิภาพร สิงห์สว่าง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๐

เด็กชายสุวิทย์ รูปใส
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๑

เด็กชายอนิรุฒ สุภาพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๒

นายธนวัฒน์ อักษรพิมพ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๓

เด็กชายพันธกานต์ อุ่นชัย
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๔

เด็กชายภูธเนศ ดวงกล้า
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๕

นางสาวอุไรวรรณ ไก่แก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๖

นางสาวสุภัสสรา จันทร์ทา
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๗

นางสาวนริศรา มะลิมาศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๘

นางสาวธิดารัตน์ อินทรศรี
๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๗๙

นายกฤษฎา สุโภภาค
๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๐

นายชัชพงษ์ สัตย์ซือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๑

เด็กชายคณากรณ์ แก้วดวงงาม
๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๒

เด็กชายสถาพร สมานทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๓

เด็กชายจักรพันธ์ เจริญสินธน
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๔

เด็กชายภราดร จันพิรักษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๕

เด็กชายสิรวิชญ์ ธิบูรณ์บุญ
๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๖

เด็กหญิงคริตฐา เพิมดี

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๗

เด็กชายภิรมย์ อิศระภักดี
๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๘

เด็กชายธีรเดช ยอดธรรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๘๙

เด็กหญิงธารนำทิพย์ ไตรยสุทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๐

เด็กชายชวนเจริญ เทพารักษ์
๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๑

เด็กหญิงธนพร ปนลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๒

เด็กชายฐิติพัฒน์ จิตรสง่า
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๓

เด็กหญิงนันทิยา มะลิมาศ
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ แช่เด่ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๕

เด็กหญิงภัทรสุดา พาเชือ

้

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๖

เด็กชายนทีธาร จันทร์เขียว
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๗

เด็กชายนนฑวัฒน์ ลัดดา
๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๘

เด็กชายจตุรพร สีสด

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๓๙๙

เด็กหญิงศศิธร นาคนก
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๐

เด็กชายสุรเกียรติ ชะอุ่มพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๑

เด็กหญิงเบญจมาศ ชนะงาม
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๒

เด็กชายธนรัฐ ท้าวศรีสกุล
๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๓

เด็กชายอรรถพล เจิงฤทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๕

เด็กชายณัฐฐ์ตพนณ์ พรมดาว

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๖

เด็กชายศุภกิจ จันทร์ส่อง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๗

เด็กชายวีรวัฒน์ แปลงสาร
๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อู่ทรัพย์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๐๙

เด็กชายธำมรงค์ แผลงฤทธิ

์

๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๐

เด็กหญิงธัญชนก ณ อุบล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๑

นายประสิทธิ

์

บุญส่อง
๒๐/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๒

เด็กหญิงชนกชล นามผล
๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๓

เด็กชายณัฐพล บุญทรง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๔

เด็กชายวิวัฒน์ สร้อยสนธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๕

เด็กชายฐิติพล สายงาม
๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๖

เด็กชายกิตติชัย เชาวลิตร
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เชาวลิตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๘

เด็กชายเจนณรงค์ โภคาพานิชย์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๑๙

เด็กชายกรวิชญ์ ขจรวงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๐

เด็กหญิงชลธิดา คูณพงษ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๑

เด็กหญิงกษมา สระประไพ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๒

เด็กหญิงกฤษณา จารุแพทย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๓

เด็กชายธรีพล ผิวกำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๔

เด็กชายนันทวัธน์ บุตรดี
๒/๐๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๕

เด็กชายธนวัต กรินรักษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๖

เด็กชายวิทวัส บุญทรง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๗

เด็กชายธีรยุทธ หาเนาสุข ๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๘

เด็กชายวรายุส ข่ายมณี
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๒๙

เด็กหญิงนุชจิรา เกษศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๐

เด็กหญิงธนาภา ต้นตะขบ

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๑

เด็กหญิงสุธาสินี จันดี ๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๒

เด็กหญิงจุฬาพร สายงาม ๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๓

เด็กหญิงสุวิชาดา เกิดปู
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๔

เด็กหญิงรุ่งมีนา จารุแพทย์ ๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๕

เด็กหญิงหยาดฟา ชัยสุวรรณ
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๖

เด็กชายสิทธิชัย ชูกลิน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๗

เด็กชายรุ่งรดิส เสามัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๘

เด็กชายทวีฤทธิ

์

เท่าสิงห์
๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๓๙

เด็กชายนิพล พันธ์ขาว
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๐ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๐

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองนำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๑

เด็กชายอัจริยะ วงศ์สุทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๒

เด็กชายวีรโชติ สีโยธา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๓

เด็กชายนราธิป ผิวจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๔

เด็กชายภานุชิต เจริญพร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๕

เด็กชายสุทธิพร อมรวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๖

เด็กชายชัยมงคล สายตรง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๗

เด็กชายณัฐกฤต สายแวว
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๘

เด็กชายศรายุทร ศรีเนตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ มูลมัง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๐

เด็กชายอภินันท์ แพงคำจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๑

เด็กชายธนพัฒร์ กุลพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๒

เด็กหญิงนันทกร สุนทราวงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๓

เด็กหญิงอัญญารัตน์ วงค์บุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทุมมา
๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๕

เด็กหญิงมณฑการณ์ มูลมัง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๖

เด็กหญิงวรรณภา ตรีรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๗

เด็กชายพิชิตชัย พุ่มแก้ว
๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๘

เด็กชายกบิล พรพรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๕๙

เด็กชายกิตศะเรศ แก้วธรรมมา
๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๐

เด็กชายชนิตร์นันท์ จิรอัศวแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๑

เด็กชายภูลเดช อินทนาย
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๒

เด็กชายสมาพันธ์ หวังชืน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๓

เด็กชายนพชัย ขจรกลิน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๔

เด็กชายอำพล แพงคำศรี
๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๕

เด็กชายภัทรพล กองน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๖

เด็กชายเอกพันธ์ พิทักษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๗
เด็กชายกฤษฐณากรณ์

บุญสราง
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๘

เด็กชายกำพล บัวแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๖๙

เด็กชายอิทธิพงศ์ มันใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๐

เด็กชายศุภณัฐ ผลาวงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๑

เด็กชายสิริดำรงค์ โคตุทา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๒

เด็กชายกุญธร สิทธิไชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๓

เด็กชายอัคเดช ใจนวล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๔

เด็กชายระพีพัฒน์ นามวิชัย
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๑ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๕

เด็กชายพงศ์สวัสดิ

์

จำปาลัวย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๖

เด็กหญิงฐิติยา มาเฉลิม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๗

เด็กหญิงศศิประภา สองสี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๘

เด็กหญิงประกายดาว วงษาพล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๗๙

เด็กชายศุภชัย ศรีสทธิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๐

เด็กชายวรวุฒิ สมหวัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๑

เด็กชายเมทนี ไขไพวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๒

เด็กชายวรภพ พูลทวี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๓

เด็กชายธนากร กำเนิดสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๔

เด็กชายศิวกร ยืนยิง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๕

เด็กชายอดิเทพ ชุ่มปญญา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๖

เด็กชายเอกรัตน์ ผิวทอง
๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๗

เด็กชายธนากร นิลโรภาศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๘

เด็กชายเฉลิมรัฐ เสนาพล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๘๙

เด็กชายวุฒิชัย หวังชม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๐

เด็กชายณวดล ธานี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๑

เด็กชายธนพงษ์ ทับอุไร
๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๒

เด็กชายก้องภพ จันทร์เวียง
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๓

เด็กชายศุรสิทธิ

์

ยืนยง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๔

เด็กชายปรมี มิงบุญ

่

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๕

เด็กชายสุรยุทธ น้อยวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสนาะวาที
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๗

เด็กชายธนัท ดีสมภูรินท์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๘

เด็กหญิงขนิษฐา ลิภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๔๙๙

เด็กหญิงสุนิษา สาระวิทย์
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๐

เด็กชายกิตติธรรม ชะโกฏ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๑

เด็กชายณัฐกิตต์ บุญเกือ

้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๒

เด็กชายกฤษฎา พันธ์โชติ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๓

เด็กชายชินภัทร บุญสนิท ๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ มณีสวัสดิ

์

๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๕

เด็กชายทินกร สีงาม
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๖

เด็กชายภูริพัฒน์ ส่องแสง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๗

เด็กชายสุภกร พูมเพิม

่

๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๘

เด็กชายชานนท์ คินานันท์ ๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๐๙

เด็กชายรัฐศาสตร์ ชาวทอง ๒/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๐

เด็กชายผดุงเคน แช่มชืน

่

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๑

เด็กชายไตรภพ แสงศิริ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกอ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๓

เด็กชายรัตนเดช วิบูลย์ขันธ์ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๔

เด็กชายปยะราช เสนสอน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๕

เด็กชายธีรยุทธ สืบสิงห์
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๖

เด็กชายถิรยุทธ วัลภา
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เศษวิวงศ์ชัย
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๘

เด็กชายธนกร เจริญดี
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๑๙

เด็กชายขัตติยะ อนุสนธ์
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๐

เด็กชายนพรัตน์ รุ่งเรือง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สินงาม
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๒

เด็กชายพสกร อมรวงศ์
๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๓

เด็กชายกรวีร์ สมภาร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๔

เด็กชายธนพล สายชาลี
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๕

เด็กชายณัฐภูมิ สุบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บุญสนิท
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๗

เด็กชายพชรพล จิตสง่า
๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๘

เด็กชายชายแดน สิทธิแพทย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๒๙

เด็กชายสิทธชัย นามวงศ์

๐๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๐

เด็กชายภัทร นิระพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ขามใหญ่
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๒

เด็กชายวิชัย สืบสิงห์
๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๓

เด็กชายฉัตรมงคล วงศ์สุทธิ

์

๕/๑๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๔

เด็กหญิงปาริชาติ ศุภสุข
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๕

เด็กหญิงศราวดี ผลงาม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย สุขกุล

๐๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๗

เด็กหญิงกุลธิดา ยืนยิง

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๘

เด็กหญิงวรรณภา ศรีนาค
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๓๙

เด็กหญิงอินธิราภรณ์ อิสระพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๐

เด็กหญิงนันท์ธิดา วงค์คูณ ๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๑

เด็กหญิงธิดาพร สาครรัตน์ ๙/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๒

เด็กหญิงปนมุข ชะโกฏ
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ บุญครบ ๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๔

เด็กหญิงจิรัชญา สายงาม ๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๓ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๕

เด็กหญิงปรีดาภรณ์ นามเจริญ ๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๖

เด็กหญิงญาณภัทร พรสมบัติ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทสี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส นิยมวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๔๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หอยสังข์
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๐

เด็กหญิงฐิตินันทา อ่อนศรี
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โสภาพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๒

เด็กหญิงขวัญชนก ปนแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๓

เด็กหญิงสุภวัน เผือสุข
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๔

เด็กหญิงชัญญานุช มลีรัตน์
๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๕

เด็กหญิงปยนุช เหล่านาค
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๖

เด็กหญิงวิยะดา หอมหวน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ชูกลิน

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๘

เด็กหญิงอรปรียา แซ่จ๋าว
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๕๙

เด็กหญิงปาลิตา สาลี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๐

เด็กหญิงจุฑามาศ โชติกเสถียร
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ จงใจ
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๒

เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ วันหนา
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๓

เด็กหญิงวรรณภา วงศ์โหง่น
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๔

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เสนารักษ์
๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๕
เด็กหญิงสร้อยสังวาลย์

พิมพ์ราช
๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา สมสรับ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๗

เด็กหญิงอรจิรา คติสุข
๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๘

เด็กหญิงกนิษฐา หวังสุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๖๙

เด็กหญิงชลธิชา จิตรสง่า
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายงาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๑

เด็กหญิงธนภัทร์ ดาราคำ
๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำพันธ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๓

เด็กชายภัคพล ภาชนะพูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๔

เด็กหญิงณัฐวดี เจริญเชาว์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จิตต์ทวี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๖

เด็กหญิงจุรีพร ภูตา ๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าวารี บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๗

เด็กชายวัชรากร พละสิงห์ ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าวารี บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๘

เด็กหญิงสวรส เยือใย

่

๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าวารี บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๗๙

เด็กชายชุติพนธ์ ระดาบุตร
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๐

เด็กชายวิทยา สังฆะศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๑

เด็กหญิงสุวณี บุญลี
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๒

เด็กชายวรธนชัย ทองสันต์
๒๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๓

เด็กชายจักรภัทร วิชาพูล
๓๑/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ทองสันต์
๓๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๕

เด็กหญิงฐิติพร ไตรวงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ขันชะลี ๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๗

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญประจง
๒๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๘

เด็กหญิงจิรชญา ทองชุม
๒๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๘๙

เด็กหญิงพุทธรักษา ดรุณพันธ์
๑๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๐

เด็กชายต้นกล้า ส่งเสริม
๒๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๑

เด็กชายธนพล ศรีขาว
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๒

เด็กหญิงฐิติชญา บัวแย้ม
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๓

เด็กหญิงสมิตานัน นพสวัสดิ

์

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๔

เด็กหญิงนิลาวัลย์ เหล่าดี
๑๙/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๕

เด็กหญิงเมษา โฉมฉลวย ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๖

นายนฤเบรศ โสภี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๗

นายศตวรรษ ทาระกา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๘

นายมงคลชัย ทาระบุตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๕๙๙

นายวินัย ดวงดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๐

นายมินธดา สบายใจ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๑

นายพีธวัช รัตนะดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๒

นายณัฐวัฒน์ ปยะวงศ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๓

นางสาวกนกพิชญ์ แถลงสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๔

นางสาวพันธิสา ศรีสะอาด
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๕

นางสาวอรปรียา คำแคน
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๖

นางสาวจีรวรรณ พวงจำปา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๗

นางสาววริศรา จันทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๘

นางสาวจุรีรัตน์ เย็นจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๐๙

นางสาวปทมาวดี ตะนะโส
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๐

นางสาวสุธิตา เกษมสุข
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๑

นางสาวสิรามณี กานา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๒

นางสาวหทัยชนก หาญรุก
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๓

นายธนวัฒน์ ยอดประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๔

นางสาวอารียา ภาระวัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๕

นางสาวนฤนาถ ทัดศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๖

นางสาวอรทัย สีโห
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๗

นายศราวุธ พิมพ์เทศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๘

นายนวพล บุญฤทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๑๙

นายณัฐพงษ์ มุ่งงาน
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๐

นายอาทิตย์ ทองปน
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๑

นายพัฒธนพงษ์ ทองหลำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๒

นายวิทยา เทศสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๓

นายศิริวัฒน์ ทังโส
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๔

นายปญญา ศรีภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๕

นายชนะสรณ์ ประวาฬ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๖

นายพรชัย หงษ์มณีย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๗

นายอภิรักษ์ ไฝผิวชัย
๐๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๘

นายกรวิชญ์ ทินโนรส
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๒๙

นายวีรวัฒน์ วรรณศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๐

นายอนันทศักดิ

์

โพธิจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๑

นายนพณัฐ วงษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๒

นายศุภชัย อ่อนสี
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๓

นายทวี นามจำปา
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๔

นายวุฒิชัย ศรีวงษา
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๕

นายการันฑ์ นิเวศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๖

นายวิทยา มาลัยสอน
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๗

นายออมสิน บุญห่อ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๘

นายอนันต์ นันตะเสน
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๓๙

นางสาวปยนันท์ ยนต์พันธ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๐

นางสาวบุษบา สีหันต์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๑

นางสาวอรวิภา ขันทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๒

นางสาวณัฏฐริณีย์ สิงห์เสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๓

นางสาวรัชฎา บุญถม
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๔

นางสาวจุฑาทิพย์ คำนิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๕

นางสาวมาลินี สีแสง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๖

นางสาวศุภานันท์ บุญทิม
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๗

นางสาวฐิติมา หงษ์มณีย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๘

นางสาวศิรินภา เย็นเสมอ
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๔๙

นางสาวสุธิดา สายมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๐

นางสาวนิภาพร พันเดช

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๑

นางสาวสุธาวี เดชคำภู
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๒

นางสาวสุชญา แก้วเมืองฝาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๓

นางสาวทิพวรรณ พันธ์เพีย
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๔

นางสาวศุภรัตน์ จันทร์สมาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๕

นางสาวอภิญญา จีราคม
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๖

นางสาวสุธิดา ฤาษี

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๗

นายยุทธนา สีแพน
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๘

นายชายชาญ พงษ์สนิท
๑๓/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๕๙

นายธนิต เดชะคำภู
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๐

นายสิทธิโชติ บุ้งทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๑

นายสุริยา เดชคำภู
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๒

นายเอกชัย โพธิสนธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๓

นายสุรเทพ ผ่องศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๔

นายเอกราช ไม้น้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๕

นายธีระศักดิ

์

กองสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๖

นายณัฐพล ข้างน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๗

นายวุฒิศักดิ

์

ตะคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๘

นายภูวเดช พาลัง
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๖๙

นายนิวัฒน์ จันมณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๐

นายสุรชัย เพ็งทุมมี
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๑

นายพรชัย พันโนลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๒

นายสิทธิชัย เพ็งปน
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๓

นายชัยณรงค์ ส่งเสริม
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๔

นายศรายุทร คัดทะรินทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๕

นายชัยวัฒน์ ศรีบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๖

นางสาวจันจิรา อินนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๗

นายตะวันชัย ประทุมทอง
๒๖/๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๘

นายอภิวัฒน์ รัมณีย์
๒๙/๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๗๙

นายจิรภัทร นามกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๐

นายสรรพสิทธิ ผลทวี
๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๑

นายพิสิษฐ์ ลาศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๒

นายเสกสรร ขันทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๓

นายสุธิราช ดับพันพิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๔

นายสงกรานต์ การะวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๕

นายกิตติศักดิ

์

ยวนใจ
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๖

นายเกียรติศักดิ

์

โสมาพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๗

นายธีรพัฒน์ พรมมาลุน
๒๐/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๘

นายสมยศ กัญญามา
๑๒/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๘๙

นายเอกลักษณ์ ทองเสน
๒๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๐

นายเทียนชัย อิมคำ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๑

นายเทพพิทักษ์ อ่อนศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๒

นางสาวปยะดา วงษ์คำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๓

นางสาวรัชนก มีบุญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๔

นายธนากร สุขเสมอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๕

นางสาวนุชนาฎ ขันทวัตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๖

นางสาวสุธิดา แสงกล้า
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๗

นางสาวณัฐธิดา โพธิษัต
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๘

นางสาวอลิตา นำระนะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๖๙๙

นางสาวปยะธิดา บับพิบูลย์
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๐

นางสาววิยะดา สมชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๑

นางสาวสุวนันท์ วงสุทา
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๒

นางสาวสุนิตา บุตรสาวะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๓

นางสาวอภิญญา จันทร์ทวี
๐๗/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๔

นางสาวจิราพรรณ ผาลัง
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๕

นางสาวนันท์นภัส บุญมางำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๖

นางสาวยุวดี กัญญาชาติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๗

นางสาวธิดาวัลย์ แสงแพร

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๘

นางสาวสุวรรณา โพธิรัง

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๐๙

นางสาวสุภาวดี แดนดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๐

นางสาวเสาวรส เสนคราม
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๑

นางสาวนภัสชญา โคจร
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๒

นางสาวรุ่งทิวา มากมูล
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๓

นายถนัดกิจ สาโสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๔

นายวีรพงศ์ โมขทิพย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๕

นายอนุพงศ์ จันทร์พูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๖

นายพัฒศกร ใยยงค์
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๗

นายธวัช อาจพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๘

นายไตรเทพ มะศรีหา
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๑๙

นายภูมินันท์ หัดถะวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๐

นางสาวนิตยา มุ่งวิชา
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๑

นายพชร พิมพกรรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๒

นายจักรพันธ์ วารี
๐๓/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๓

นายไชยรัตน์ ประจิตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๔

นายธนโชติ ดีสา
๑๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๕

นายณัฐวุฒิ พิมพิลา
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๖

นายนัฐถชัย บัวศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๗

นายดารากร คุนานัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๘

นายอาทิตย์ ยาวโนภาส
๐๘/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๒๙

นางสาวสุดารัตน์ อินสอน
๑๑/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๐

นางสาวดาวฤดี สุขศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๑

นางสาวกัลยาณี ศรีสุระ
๑๙/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๒

นางสาวจิราภรณ์ จตุรานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๓

นายพงษ์ศิริ รักไทย
๐๙/๑๐/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๔

นางสาววราภรณ์ บุดดาโจม
๑๘/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๕

นางสาวนิรมล นามณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๖

นางสาวสุดารัตน์ ภูมิคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๗

นางสาวรุ่งทิวา พิลาทอง
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๘

นางสาวนำฝน ดวงมนตรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๓๙

นางสาวปณิดา บุญโสภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๐

นางสาวภัทราภรณ์ เหมือนเหลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๑

นางสาวศิริลักษ์ พวงศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๒

เด็กชายกฤษปาตา คำวิชา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๓

เด็กชายตามร พาพันธ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๔

เด็กชายธนากร พาพันธ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์ พิมมาตร์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๖

เด็กชายภัทรพล จันตา
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๗

เด็กชายวินทกร บุญไชย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๘

เด็กชายอติเทพ วงษาลี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๔๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

บัวใหญ่
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๐

เด็กหญิงชนัญธิดา วงษาลี
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๑

เด็กหญิงชนิดาภา บุญเสริม
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๒

เด็กหญิงปานระพี แสงผา
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๓

เด็กหญิงรุจิรดา เหมหงษ์
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๔

เด็กหญิงวรัญญา ดอกดวง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๕

เด็กหญิงสรีรัตน์ วงษาลี
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๖

เด็กชายอธิชน สิมพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๗

เด็กหญิงสุฑิตา เค้ามูล
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๘

เด็กชายพิเชษฐ์ แสงทอง
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ สีใส
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๐

เด็กชายธนา ส่องแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๑

เด็กชายธีรภัทร สระแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๓

เด็กหญิงพุทธิมา คำวิชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา น้อยใหญ่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองสิงห์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๖

เด็กชายกฤษดา อ่างเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๗

เด็กชายสุริยา คชยาพันธ์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีเพชร
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๖๙

เด็กชายเจษฎา สามิลา
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๐

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ศุภนามัย
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๑

เด็กชายธัญญวัฒน์ ไชยชมพู
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปุยฝาย
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๓

เด็กหญิงประภาพร สุขแสน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๔

เด็กหญิงณัฎฐกมล คูณทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๕

เด็กหญิงอภิญญา วงษ์ภักดี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๖

เด็กหญิงรัญชิดา ศรีจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๗

เด็กหญิงพิตาพร บุตรศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๘

เด็กหญิงณัฐพร พรมนิกรณ์
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๗๙

เด็กหญิงพุทธิดา กิงแก้ว

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๐

เด็กหญิงชมพูนุท หอมหวาน
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๑

เด็กหญิงปารวี คูณทอง
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๒

เด็กชายสิทธินนท์ กิงแก้ว

่

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๓
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ

กันยามา
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๔

เด็กหญิงสิริสกุล บุญห่อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๕

เด็กชายสริยะ นาคนาคา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๖

เด็กชายธนพร วงมาเกตุ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๗

เด็กหญิงณัฐลดา ดีโลนงาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๘

เด็กชายเกษฏา จันทร์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๘๙

เด็กชายชัยภัทร บุญสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๐

เด็กชายนัทธวัฒน์ จันพร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๑

เด็กหญิงทิพเนตร กิจจา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๒

เด็กหญิงณัฐธิดา จิตรปญญา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๓

เด็กหญิงจณิตา จิตรสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๔

เด็กชายปภาวิทย์ คำขาว
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๕

เด็กหญิงจรินญา ศ.สมศักดิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๖

เด็กหญิงภัณฑิลา ชาตินาวิน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๗

เด็กหญิงพิมพา เกศยะรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๘

เด็กชายรัฐพล จำปานาค
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๗๙๙

เด็กชายธีรพงษ์ เชือบุญ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๐

เด็กชายชญานนท์ จินดาศรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๑
เด็กหญิงประกายดาว บุญมิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๒

เด็กหญิงอุรวี จำปาหาร
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๓

เด็กหญิงสุตาภัทร ศุภนามัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๔

เด็กหญิงศิรประภา หวังยศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๕

เด็กหญิงศิรวดี หวังยศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๖

เด็กหญิงกาญจนา โสภาพ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๗

เด็กหญิงสริตา ทองเกลียง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๘

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ชาริโก
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๐๙

เด็กชายฉัตรมงคล โสมสุพรรณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๐

เด็กหญิงปณิดา บัวแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๑

เด็กชายอานนท์ สุธาคง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๒

เด็กชายรัตติภรณ์ ทิพเนตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๓

เด็กชายจักกริช สีหะวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๔

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองเกลียง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๕

เด็กหญิงข้าวขวัญ บุญห่อ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๖

เด็กหญิงลินลดา กองชัย
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองประสาน
๓๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อบมาพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๑๙

เด็กชายธนากร จันทาอ่อน
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๐

เด็กชายบุญเบ็ญ เสนา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๑

เด็กชายประวิทย์ ศรีกะหวัน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ โหมดม่วง
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๓

เด็กชายวัชรา มณีวัน
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๔

เด็กชายวัชรินทร์ แสวงวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๕

เด็กชายอานนท์ โคตรลุน
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นามธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๗

เด็กชายเอกราช อาจอ่อนศรี
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๘

เด็กหญิงกรรณ์รญา เชือเดิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๒๙

เด็กหญิงชุติมา ศรีทา
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญเชิญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๑

เด็กหญิงปนัดดา ศรีกะหวัน
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๒

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทะมาศ
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๓

เด็กหญิงวริษฐา จ่านันท์
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๔

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ คำวงค์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๕

เด็กหญิงสกาวเดือน โพธิลา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๖

เด็กหญิงสุจิตรา เอมรักษา
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๗

เด็กหญิงหฤทัย สอนจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ผกาศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๓๙

เด็กหญิงพนิดา มณีวัน
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๐

เด็กชายพีรภัทร พิลารัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๑

เด็กชายเสนีย์ ม่วงเขาย้อย
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๒

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ไชยฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๓

เด็กชายธีรพัทธ์ แพทย์เพียร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๔

เด็กชายสุรเดช ประเสริฐศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๕

เด็กชายจุลจักร มณีวัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เนือมัน

้ ่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๗

เด็กชายปณณวิชญ์ สร้อยมาลุน
๒๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๘

เด็กหญิงจักรีณา ศรีราชา
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๔๙

เด็กชายสุริยันต์ สร้อยนายาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๐

เด็กชายณัฐพงษ์ มะโนรักษ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๑

เด็กชายสุธี พิมพ์ทอง
๒๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๒

เด็กชายธราดล อ่อนสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๓

เด็กชายภาณุพงษ์ พรมจำปา
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๔

เด็กชายนนท์ธวัฒน์ หลงชิน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๕

เด็กชายอโนทัย พรมจำปา
๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๖

เด็กชายโอสธี บัวโรย
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๗

เด็กชายมงคล คนเพียร
๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๘

เด็กหญิงสุนิตา พินธุ
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๕๙

เด็กหญิงกัณวิกา ผ่านไฟ
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๒ / ๕๑๖

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๐

เด็กหญิงฤดีรัตน์ แสงสว่าง
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๑

เด็กหญิงนิฌานันท์ โคตรดก
๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๒

เด็กหญิงชญาดา สมภูมิ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๓

เด็กชายธีระชัย แก้วสุโพธิ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๔

เด็กหญิงญาณี พลเขต

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๕

เด็กหญิงนำทิพย์ คำศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๖

เด็กหญิงยุภา หลงชิณ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ สมภูมิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๘

เด็กชายชัชชนน หมืนศรีพรม

่

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๖๙

เด็กชายจิรศักดิ

์

เรืองเดช
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๐

เด็กหญิงบัณฑิตา แสงหิน
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๑

เด็กหญิงนันทิฌา นนทไสย์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๒

เด็กชายประกาศิต ขาวสะอาด
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๓

เด็กชายรัชพล แดงชาด
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๔

เด็กชายอนุวิท แสงหิน
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๕

เด็กชายไชพศ แสนทวีสุข
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

หล้าบุตร
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๗

เด็กชายวรวิทย์ แก้วฤาชา
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๘

เด็กชายธีระภัทร กันหาวัน
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๗๙

เด็กชายชนระชาติ พวงพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๐

เด็กชายกฤษณะ เสมอภาพ
๒๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๑

เด็กชายวงศกร บุญชิด
๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๒

เด็กหญิงสุรีรักษ์ พวงพันธ์
๒๐/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๓

เด็กหญิงอรณิชา อินทร์แก้ว
๒๕/๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๔

เด็กหญิงจุฑาฑิพย์ สยามล
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชาดา อัมพร
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๖

เด็กหญิงทิพานัน เสนาวัน
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๗

เด็กหญิงละอองดาว มันทา
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ท่องเทียว

่

๒๕/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๘๙

เด็กหญิงรัตนาวดี พวงพันธ์
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๐

เด็กชายยุทธนา คำคูณ
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๑

เด็กชายกฤษดา สมตัว
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๒

เด็กชายณัฐพล คันทะจันทร์
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๓

เด็กชายทักษิณ สุขเนตร
๒๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

แสนสุข
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๓ / ๕๑๖

้
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อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๕

เด็กชายพิทวัส ภูมิสิงห์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๖

เด็กชายสรวิชญ์ พันธ์ตา
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๗

เด็กชายสุรชัย ผาหยาด
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๘

เด็กชายอาฤทธิ

์

สีลาลัย
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๘๙๙

เด็กชายอำนาจ ศรีกุลวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๐

เด็กหญิงเขมิกา ขามก้อน
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๑

เด็กหญิงทัศนีย์ หอมทรัพย์
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๒

เด็กหญิงพรชนิดว์ วงษ์ศิริ
๑๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๓

เด็กหญิงอทิตยา บุญประคม
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๔

เด็กชายธนทัต รินทาง
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๕

เด็กชายอนุภัทร สามทอง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๖

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๗

เด็กชายไชยวัฒน์ วรรณประภา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๘

เด็กชายสุวัฒนวงศ์ สงด้วง
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๐๙

เด็กชายคมสันต์ แห้วเนตร
๑๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมเติม

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๑

เด็กชายปราณ ศรีอภัย
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๒
เด็กหญิงเพชรประกาย

น่วมทะนะ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๓

เด็กหญิงพุทธิดา บุญพอ
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๔

เด็กหญิงนำพลอย ใจสำเร็จ
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๕

เด็กหญิงชลดา ท้าวมา
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๖

เด็กหญิงวรัทญา รวมโคต
๒๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๗

เด็กหญิงปริชาติ เสนาวัน
๑๗/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๘

เด็กหญิงพิมพ์กนกพร
หาญมานพ

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๑๙

เด็กหญิงนิติพรรณ พรหมบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ คืนดี
๒๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๑

เด็กชายวงศธร สีอ่อนตา
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๒

เด็กหญิงธันยธร ศรีประเสริฐ
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๓

เด็กชายนรภัทร ก้อนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๔

เด็กหญิงพิริสา ศรีจำปา
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๕

เด็กชายเมธี สิงห์คำ
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๖

เด็กชายกมลากร กองคำ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๗

เด็กชายกมลภู กองคำ
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๘

เด็กชายกิตติทัศน์ เฉวียงวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๒๙

เด็กชายชวลิต นนท์ศิริ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองเนตร
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ ทัพธานี
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๒

เด็กชายปฏิวัติ คำมงคล
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๓

เด็กชายมงคล พานิช
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๔

เด็กชายวันดี รินทาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๕

เด็กชายสยุมภู วงศ์ฤทธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๖

เด็กชายอนุชา พละสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๗

เด็กชายอนุภาพ พรมสอน
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๓๙

เด็กหญิงจิดาภา แก้วมณี
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ กลางเมือง
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๑

เด็กหญิงณิชนันท์ยา กองคำ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๒

เด็กหญิงวรัญญา ยินดี
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๓

เด็กหญิงวาศิษฐี สุทธิชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๔

เด็กหญิงสโรรักษ์ ชมภูประเภท
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๕

เด็กหญิงสุวรรณี ธรรมเทียง

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๖

เด็กหญิงอนินทิตา ธรรมเทียง

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๗

เด็กชายวงศกร รินทาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๘

เด็กชายวรากร วงเคน
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๔๙

เด็กหญิงจิรภา ตันนาดี
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๐

เด็กหญิงนฤมล ต้นพิกุล
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๑

เด็กหญิงอริสา โพธิสระ

์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๒

เด็กชายวิษณุ จันทร์สืบ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๓

เด็กหญิงอาริษา คงทน
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๔

เด็กหญิงธัญชนก กลางเมือง
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๕

เด็กหญิงกันตนา รุขะจันทร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๖

เด็กหญิงภานุชนารถ นาแพง
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๗

เด็กชายวรพล เคนท้าว
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๘

เด็กชายเมธัส พรมสมบัติ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๕๙

เด็กชายอิทธิพล เจริญชาติ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๐

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ สระหนองห้าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๑

เด็กหญิงสุวิมล ปราบภัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๒

เด็กหญิงภัทรศิริ รื่นเริง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๓

เด็กหญิงนรภัทร เชืออ่อน

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๔

เด็กหญิงเพชรา ผาทุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๕

เด็กหญิงวิริยา คงทน
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๖

เด็กชายจิตกร เจริญชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๗

เด็กหญิงนุพร คะรินรำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๘

เด็กชายชาญชัย แก้วชิณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๖๙

เด็กชายวรุท ประทุม
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๑

เด็กชายวิมล คงทน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๒

เด็กหญิงธนพร คงทน
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๓

เด็กหญิงพิมชนก สืบสุข
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๔
เด็กหญิงพลอยแพรวา

สืบสุข
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๕

เด็กหญิงวิรัชยากรณ์ ธรรมเทียง

่

๑๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ สืบสุข
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๗

เด็กหญิงสุพิชญา กันหาวัน
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๘

เด็กชายภูธเนศ ทัพอำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๗๙

เด็กชายอรรควรรธน์ ทิวาพัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๐

เด็กหญิงสุภาพร หิมะวัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

อภัยศิลา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๒

เด็กชายคุณภัทร ปองพิมพ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๓

เด็กชายทัศพล พรมบรรเทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๔

เด็กชายธนบัตร หิมะวัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๕

เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์ุจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๖

เด็กชายเรืองอนันต์ ทนสู้
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ปองพิมพ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๘

เด็กหญิงณัฐริณี ปองพิมพ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๘๙

เด็กหญิงทิพปภา ปองพิมพ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ ปองพิมพ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๑

เด็กหญิงอารีประภา สีหาธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๒

เด็กชายธนาวุฒิ สีชมพู
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๓

เด็กหญิงนันทิพร ศิลปมณี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ สำเภา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๕

เด็กชายธนกร โสดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๖

เด็กหญิงนภัสสร สีลา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๗

เด็กหญิงปนัดดา ไชยแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๘

เด็กชายไกรวิทย์ สายแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๖๙๙๙

เด็กชายธีระวุฒิ วาโส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๐

เด็กชายพิริยะ มีซง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๑

เด็กชายวุฒิชัย ปองพิมพ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

แก้วใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๓

เด็กชายสิทธิชัย ดวงแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

นนทวงษ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาวตระการ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๖

เด็กหญิงฐิติมา จิตมัน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๗

เด็กหญิงณัฐนิชา ถนอมแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๘

เด็กหญิงรินดา ทะสีมา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๐๙

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เพิมพูล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๐

เด็กหญิงวาริณี สินทิพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๑

เด็กหญิงวิภาญา ทนสู้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๒

เด็กชายธิตินันท์ คำมัน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๓

เด็กชายประพัทธ์ แก้วใส
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๔

เด็กหญิงพัชรี ศิริมาตร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงวงศ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๖

เด็กหญิงบุษบา พึงปา

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๗

เด็กหญิงภัทรลดา พึงปา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วชัยปุน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๑๙

เด็กชายธีระวัฒน์ นาจารย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๐

เด็กชายเชิดศักดิ

์

ศิริมาตร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๑

เด็กหญิงรัตนพร กาบบัวศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๒

เด็กหญิงภรสุดา ใจเทียง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงโสม
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๔

เด็กชายธนวัต แสนทวีสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๕

เด็กชายตะวัน ไชยมงคล
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๖

เด็กชายวีรภัทร พันธ์จันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๗

เด็กชายคณาทิป ใต้โพธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๘

เด็กหญิงวิจิตรา โคกแปะ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๒๙

เด็กหญิงพิมพ์นภา นาบัว
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๐

เด็กหญิงฟาใส ขยันการ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๑

เด็กชายไกรวุฒิ หิมะวัลย์
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๒

เด็กหญิงพัฒน์นรี วีระคุณ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ขยันการ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๔

เด็กหญิงขวัญฤดี พันธุ์จันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๗ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๕

เด็กชายมิตรชัย ตุ้มทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๖

เด็กชายประวิทย์ ปองพิมพ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๗

เด็กหญิงจิตรทิพย์ กลิงขจร

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๘

เด็กหญิงกชกร แก้วมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๓๙

เด็กหญิงเมย์ธาวลี พันธ์จันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๐

เด็กชายอัจฉริยะ ดอกคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๑

เด็กชายสิทธิกร กงชัยภูมิ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๒

เด็กชายปริวัฒน์ ทองธรรมมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๓

เด็กชายนฤดล ตูมโฮม
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๔

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ต้นแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๕

เด็กชายระพี ถีระพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๖

เด็กชายศิวกร ปญญายิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๗

เด็กชายรุ่งรวิน ประดับศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๘

เด็กชายสิทธิพล ภาผล
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๔๙

เด็กหญิงวรรธนภร ลามาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๐
เด็กหญิงศิรินญาภัทร ศรีบุระ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๑

เด็กหญิงเฟองฟา คำพูล
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๒

เด็กหญิงรจนา จิตสง่า
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๓

เด็กหญิงกชกร ต้นสาย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๔

เด็กชายธีรนนท์ นาคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๕

เด็กชายพิทยา วงศ์กลม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๖

เด็กชายอชิระ บุดดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ นามมัน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ บุญส่ง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๕๙

เด็กชายจักรพันธ์ เหล่าสาร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๐

เด็กชายเมฆ คำมัน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๑

เด็กชายสันหวัช วันคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๒

เด็กชายผดุงศักดิ

์

อ่อนศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๓

เด็กชายวีรภัทร จูมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๔

เด็กชายศิริวัฒน์ ดวงบุบผา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๕

เด็กหญิงปทมาวดี ทิพเนตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๖

เด็กหญิงรัตนาพรรณ หนองม่วง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ คำมัน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๘

เด็กหญิงอัจชาวดี ดอกคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๖๙

เด็กหญิงสิริวิภา จำปาโท
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๐

เด็กหญิงศุภสร แก้วคูณ
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๑

เด็กหญิงอรณิชา แก้วปดชา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ผัดสมุทร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๓

เด็กหญิงนวรัตน์ เทียงจิตร

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หัดทวงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๕

เด็กชายปรัชญา วงศ์กลม
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๖

เด็กชายอนุชา ผ่องศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๗

เด็กชายไชยนรงค์ นาคคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๘

เด็กชายธนทรัพย์ เค้าทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๗๙

เด็กชายพรรนา ทองทิพย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๐

เด็กชายศรายุทธ สัมพันธวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๑

เด็กชายดนัย วิถุนัด
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๒

เด็กชายปติพล บุ้งทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๓

เด็กชายสุนทร ประดับศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๔

เด็กชายนวมินทร์ ดีการกล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๕

เด็กชายสุริยะ จันทร์สุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๖

เด็กชายอรรถพล คำลุน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๗

เด็กชายปญญา นามาก
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๘

เด็กหญิงกัลยา พงษ์ษา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๘๙

เด็กหญิงปาริชาติ ศิริเทพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๐

เด็กหญิงเปรมปรียา สายเบาะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๑

เด็กหญิงพิมพ์วไล รุ่งเรืองขัวญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๒

เด็กหญิงรัตติกาล อินทร์สิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๓

เด็กหญิงศศิธร ประสารแสง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๔

เด็กหญิงสุกัญญา ซึงพรม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๕

เด็กหญิงอาธิติยา ทองงาม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๖

เด็กหญิงอังสุมารี ชมภูประเภท
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๗

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญส่ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา ภูพวก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๐๙๙

เด็กหญิงสิรินรัตน์ คำพูล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๐

เด็กหญิงรัตน์สุดาพร นาระโท
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๑

เด็กหญิงศรัญญา ธนาคุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๒

เด็กชายวรพล สายตา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๓

เด็กชายธนาวุธ ศรียา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๔

เด็กชายทัศนัยต์ สายมงคล
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๕

เด็กชายชานนท์ ศักดิเมือง

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๖

เด็กชายสิทธิพงษ์ วารินทร์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๗

เด็กชายธิติวัฒน์ แว่นระเว
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๘

เด็กชายศุภชัย สมจิตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๐๙

เด็กชายศิริมงคล อินทสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๐

เด็กชายภูภิพัตร กำหิน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๑

เด็กชายธนาวุฒิ ดอกคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๒

เด็กชายนัฐวุฒิ จำปาโท
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๓

เด็กชายเศรษฐา เพียรชนะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๔

เด็กหญิงเกศสุดา โพธิยา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๕

เด็กหญิงธารารักษ์ แสงตาบัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๖

เด็กหญิงพิชญ์สิณี พันธ์เพ็ง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๗

เด็กหญิงนฤทัย กงชัยภูมิ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๘

เด็กหญิงศริษา ศิริเทพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๑๙

เด็กหญิงอนุฑิตา บุญสนาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๐

เด็กหญิงวริศรา ขันแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๑

เด็กหญิงปยะธิดา เทียมทัศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๒

เด็กหญิงนันทนา เหล็กกล้า
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๓

เด็กหญิงอาทิตติยา ศิริเทพ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๔

เด็กหญิงฐานิตา แก้วบุญเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๕

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ สุธรรมมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๖

เด็กหญิงสุชาดา ดาลาด
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๗

เด็กหญิงศศิมา ศิริเทพ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๘

เด็กชายภาณุพงษ์ คงมี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๒๙

เด็กชายธนกร สิงห์มุ้ย
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๐

เด็กชายบริพัตร พุ่มแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๑

เด็กชายวีรนัย แก้วบุญเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๒

เด็กหญิงภานุมาศ นาหมืน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๓

เด็กชายคมสันต์ อ่อนศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๔

เด็กชายวายุ สิงห์มุ้ย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๕

เด็กชายวุฒิชัย คำมัน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๖

เด็กชายพิษณุ พาผล
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๗

เด็กชายพูลศักดิ

์

สมเสนาะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๘

เด็กชายปรมินทร์ สลับศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๓๙

เด็กชายจงศักดิไชย

์

ทองพุ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๐ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๐

เด็กหญิงวรันญา แสงสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๑

เด็กหญิงศิรดา สุขสำราญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๒

เด็กหญิงรัตธิญา นามาก
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๓

เด็กหญิงชุติมา ศรีวงษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๔

เด็กหญิงสุนิษา สมศิริ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๕

เด็กหญิงจิรประภา มณีทูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๖

เด็กหญิงดวงรัตน์ บุระมาศ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๗

เด็กหญิงกัลยาพร มากดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๘

เด็กหญิงศิริกัญญา บำรุง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๔๙

เด็กชายศิริราช ไชยดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๐

เด็กชายสุริยา ทองโบราณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๑

เด็กชายชัชชวาล ดอนใหญ่
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๒

เด็กชายทินกร จันทร์เทพ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๓

เด็กชายธนาธร อินอ่อน
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๔

เด็กชายกิตติพงษ์ พิมพกัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ สาระไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๖

เด็กชายเจตษฎา ดวงคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๗

เด็กชายนวพล พลศักดิขวา

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๘

เด็กชายบริวัตร ลามาตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๕๙

เด็กชายธนพล ลายทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

สุสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๑

เด็กชายสมพงษ์ พิลาแดง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๒

เด็กชายชัยมงคล พินากัน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๓

เด็กชายนัฐพงษ์ ทองพุ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๔

เด็กหญิงวันวิสา ดอกคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ สมเสนาะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๖

เด็กหญิงอุษา ศิริเทพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๗

เด็กหญิงนิศาชล เฟองฟู
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๘

เด็กหญิงอรวรรณ บุญไว
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๖๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ สิงห์อาจ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีลำดวน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๑

เด็กชายเจตริน วิจิตรวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๒

เด็กชายณฐกร สายทอง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ทองเทพ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๔

เด็กชายวรวุฒิ บุญสิงห์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ นาจารย์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ รัตนประกรณ์
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๗

เด็กหญิงฉันทนา กองแก้ว
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๘

เด็กชายจีรพันธ์ ทองเทพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๗๙

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ดวงพรม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๐

เด็กชายธนดล สุขแจ่ม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๑

เด็กหญิงเขมจิรา ด่านพินิจกุล
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๒

เด็กหญิงชลนิชา เลิกนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ จันทร์ส่อง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๔

เด็กหญิงวริศรา เสียมกลาง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๕

เด็กชายธนนันท์ ตันปรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๖

เด็กชายปฏิพล คำศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

เหลืองทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๘

เด็กชายทินกร สุโคตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๘๙

เด็กหญิงคัทรียา เหลืองทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๐

เด็กหญิงพฤษภา นามทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ วัดกุดเรือคำ  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๒

เด็กชายนพรัตน์ บุญคอบ
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าสาร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรานโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๕

เด็กหญิงณปภา บุญชม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๖

เด็กหญิงแพรพิไล เมฆใส
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๗

เด็กหญิงวิภา ปองคำ
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๘

เด็กหญิงวิภาพร พิมพ์ราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๑๙๙

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย พวงพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๐

เด็กชายคุณานนท์ พิมพ์ทรัพย์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๑

เด็กชายขุนศึก อินราช

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๒

เด็กชายวิพล บุญส่ง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยศสมบัติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๔

เด็กชายจักรินทร์ สบายใจ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๕

เด็กชายณัฐพงษ์ จิวโรจน์

๋

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๖

เด็กชายธนภูมิ ปองคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๗

เด็กชายประกาย ศรีอ่อนตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๘

เด็กชายภูผา กินามณีย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๐๙

เด็กชายอมรชัย แว่นระเว
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๒ / ๕๑๖

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๐

เด็กชายอัจฉริยะ ด้วงไม้
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๑

เด็กหญิงปวีณา สารีวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธานีวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๓

เด็กหญิงภัทรดา ทนสู้

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๔

เด็กหญิงโสภิตนภา คงมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๕

เด็กหญิงอินธุอร ส่งเสริม
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๖

เด็กชายอริญชัย สุยะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๗

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สลับศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๘

เด็กชายบวรวิทย์ ทิพเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๑๙

เด็กชายฉัตรดนัย ศรีสุรักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๐

เด็กชายยศกร กมลภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๑

เด็กชายวีรภัทร บุตรเจียมจ่าย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๒

เด็กชายวีรภัทร หงษ์ทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทาศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๔

เด็กหญิงนันทิดา ดาราช
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๕

เด็กหญิงบุญญาณี มากดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๖

เด็กชายมนัส ปองคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๗

เด็กหญิงเนตรชนก โฆษิตภูมิอมรกุล
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๘

เด็กชายคณิน ทองนาค
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๒๙

เด็กหญิงวิไล มันจิตร

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๐

เด็กชายถนอมพงศ์ มากดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๑

เด็กชายปารมี ยศสมบัติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๒

เด็กชายพงษ์ทวี สารีวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๓

เด็กชายวรัตถ์ธพล พิมพ์ทรัพย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๔

เด็กหญิงกุลภรณ์ เกือกูล

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชาภู่พวง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๖

เด็กหญิงวรรณภา บุญทัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๗

เด็กชายดลณชัย ลมดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๘

เด็กชายชลธี ทรัพย์ศิริ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๓๙

เด็กชายภูริภัทร ตะบัน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๐

เด็กชายอภิเดช หงษ์ชุม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๑

เด็กชายขจรยศ เหลืองทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๒

เด็กหญิงวรัญญา อไภราช
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ แสนทวีสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๔

เด็กหญิงปนัดดา ภิมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๓ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ แก้วสิงห์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ วัดสว่างหนองแสง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๖

นายธนวัฒน์ นำผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๗

นางสาวกนกพร ทัศศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๘

นางสาวกนกวรรณ เสาคำ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๔๙

นางสาวชไมพร บุญรักษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๐

นางสาวเบญจมาศ ใจกำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๑

นางสาวพิมพ์พร พรมโคตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๒

นางสาวรัฐรินทร์ ทรัพย์มูล
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๓

นายพัฒนพงศ์ ประสงค์สุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๔

นายสังคม เสาคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๕

เด็กหญิงธนาวรรณ เจริญผล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๖

นายจรัญ วงศ์สุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๗

นายปรีชา สิงห์สถาน
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๘

นางสาวกิงกาญจน์

่

อ่อนหวาน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๕๙

นางสาวสุมิตรตรา มูลนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๐

เด็กหญิงปนอุมา อุ้มบุญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๑

นางสาวนารีรัตน์ สุจริต
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๒

นางสาวศศิตา สิงห์ตะสาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๓

เด็กหญิงชไมพร อ้วนผิว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๔

เด็กหญิงณัฐริกา ศิริพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุดาชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๖

เด็กหญิงพรไพลิน เลพล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๗

เด็กหญิงพลอยไพลิน ทาสมบูรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๘

เด็กชายอนวัฒน์ บุญมัน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๖๙

เด็กชายเอกชัย ศรีชมภู
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๐

เด็กหญิงรัชนี พาเลียง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หลักรอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สมมาตย์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๓

เด็กชายธีรพัฒน์ งามสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๔

เด็กชายธนาษิน มูลแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๕

เด็กชายอนุสรณ์ ร่วมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๖

เด็กหญิงสมพร แสงวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๗

เด็กชายนพรัตน์ หอมเย็น
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๘

เด็กชายพรชัย กิงทอง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๗๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองนุ่ม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๐

เด็กชายธนาพร สีโชติ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๑

เด็กชายวรกิต วงษ์ศรีกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๒

เด็กหญิงอุมาภรณ์ พาเรือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๓

เด็กชายกิระยุทธ สอนยามน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๔

เด็กหญิงมณฑิรา ผลบัว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๕

เด็กชายวราวัฐ ทรัพย์มูล
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๖

เด็กหญิงกนิษฐา ทุมมาตร
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๗

เด็กหญิงเกียรติสุดา ทองอาจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๘

เด็กหญิงชาลิสา พูลเสมอ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๘๙

เด็กหญิงเนตรนภิส ถนอมจิตต์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๐

เด็กหญิงศิรินภา รูปใหญ่
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๑

เด็กหญิงอินธิรา ขุ่ยภูมี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๒

เด็กหญิงศิริพร นำผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา ยีโถ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๔

เด็กหญิงสุรัสวดี แสงทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๕

เด็กหญิงปองรัตน์ แก้วบริสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๖

นายไชยวัฒน์ หอมเย็น

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๗

นายพลากร คำมะณีจันทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๘

นางสาวพินเพ็ญ ผิวคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๒๙๙

นายอภิสิทธิ

์

ประสมรส
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๐

นางสาวนิสสุดา ใจแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๑

นางสาวอาริสา เข็นศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๒

นางสาวเบ็ญจภรณ์ สลักษร
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๓

นางสาววันวิสา กองสุข
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๔

นายกิตติชัย พันธ์คำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๕

นายพิชัย พะวร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๖

นายวิชัยยุทธ แสงวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๗

นายอภิสิทธิ

์

อุ้มบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๘

นางสาวยุภาพร ผิวคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๐๙

นางสาวสมพร บุญชิต
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๐

นางสาวเรนุมาส เกตุคด
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๑

นายวิวัฒน์ พรมทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๒

นายจักรินทร์ อำคาสาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๓

นางสาวพรนภา นำผล
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๔

นางสาวเพ็ญพร บุญชิต
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๕ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๕

นางสาวศิรประภา บุญชิต
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๖

นางสาวสุภาวดี พรมวงษ์สี
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๗

นางสาวหอมไกร ประพรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๘

นายเอกชัย สีชุมภู
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๑๙

นางสาวณัฐชา กระแสสินธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๐

นางสาวกษมล ดอนแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๑

นางสาวจันทิมา ทองใบ
๐๙/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๒

นายจิรายุ สมเสนาะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๓

นายพรประเสริฐ พุฒทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๔

นายพันธวัช อารักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๕

นายพรอนันต์ จันทเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๖

นายรัฐพล ธรรมประโยชน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๗

นางสาวจรัสศรี พันธ์คำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๘

นางสาวจริยา พาเรือง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๒๙

นางสาวศิริลักษณ์ ใจแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๐

นางสาวสุพรรณี ศรีไพร
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๑

นางสาวอรนภา คณะพัฒ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๒

นางสาวอริยา จำปาวัลย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๓

นางสาวปวีณา ตะเภาทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๔

นางสาวนพรัตน์ สว่างเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๕

นางสาวพัชรีภรณ์ พันธ์คำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๖

นางสาวรัตติกา ตะเภาแดง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๗

นายวรลักษณ์ ผลทวี

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๘

นางสาวปนมณี แสนทวีสุข
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๓๙

นางสาวพุธรัก ชินทะวัน
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๐

นางสาวศศิภา อุ่นใจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๑

นางสาวสุนิสา ทองวิเศษ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๒

นางสาวแอนนา คชยาพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๓

นายกลกานต์ รูปใหญ่
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๔

นางสาวพกาวรรณ คำศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๕

นายเชษฐา กิงทอง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๖

นายธีรวัฒน์ ทองเหลือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๗

นายอดิเรก เชือสกล

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๘

นายชาญชัย สุโพภาค
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๔๙

นายสุรศักดิ

์

นะราช
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๖ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๐

นางสาวชฎาพร สาทรราษฎร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๑

นางสาวดวงจันทร์ ทองอาจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วมี
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๓

เด็กชายภควัต รักกสิกิจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๔

เด็กชายพัทธพร กวนชาบัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๕

เด็กชายณัฐภูมิ พันธ์สว่าง
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๖

เด็กชายศิวาที โพธิลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๗

เด็กชายธนดล เฟองผึง

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

งามเถือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๕๙

เด็กชายเอกพงษ์ พันธ์บุปผา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๐

เด็กชายณัฏฐพงษ์ บัวพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญสังข์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๒

เด็กหญิงศิริประภา จำเริญ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๓

เด็กหญิงสุนันทรา แก้วสา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๔

เด็กหญิงศิรประภา ชัยมูล
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๕

เด็กหญิงดุสิตา ลำเลียง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๖

เด็กหญิงณัฐชา จันทร์บัว
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๗

เด็กหญิงพนิตพร ผลหอม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๘

เด็กหญิงแสงดาว ดอกจันลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๖๙

เด็กหญิงนิชาธร ต่อน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๐

เด็กหญิงศศิพิมพ์ โพธิราช
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๑

เด็กหญิงธิดาภา ลุนศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สุพรรณสาย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๓

เด็กหญิงวิจิตรา เพ็งดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ เจโคกรวด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๕

เด็กชายเจษฎา โจทย์พิมาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๖

เด็กชายอนุชา แสนเสาร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๗

เด็กชายกิตติธัช ท่อนทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๘

เด็กชายต้นกล้า ศรีบัว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ นักลำทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๐

เด็กชายธนภัทร กลไกล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๑

เด็กชายธวัชชัย ทารินทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๒

เด็กชายมหาสมุทร เพชรดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนูไตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๔

เด็กหญิงจริยา ไทยอ่อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๕

เด็กหญิงสรัลนุช ประทุมทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ พรมชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๗

เด็กหญิงปนัดดา โอสถศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๘

เด็กหญิงอริสรา ตีเงิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๘๙

เด็กหญิงอริสา ตีเงิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๐

เด็กหญิงสุนิชชา อุ่นทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ พรมนอก

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ จำปาขาว
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๓

เด็กหญิงนาริสา ศรีถาการ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๔

เด็กหญิงข้าวขวัญ พรมขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๕

เด็กหญิงศุภรดา แสนคำ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๖

เด็กชายธนพล สุทธัง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๗

เด็กหญิงธิตยา อ่อนคำบง
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๘

เด็กชายอัครชัย ทองคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๓๙๙

เด็กชายธนิวัฒน์ สีเลือด
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๐

เด็กหญิงปุณยวีร์ อุดมดี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๑

เด็กหญิงมิลธดา แสนคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๒

เด็กหญิงปยมน ปานกรด
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๓

เด็กหญิงนันทนาพร หมันชัย

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๔

เด็กชายตะวัน นิลคำแผง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๕

เด็กชายสุรชัย โลหะชิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๖

เด็กชายวรวุฒิ ผาลัง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๗

นางสาวอรสา สุทะนัง
๑๗/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๘

นางสาวณัฐกุล โกตา ๗/๕/๒๕๔๓ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๐๙

นางสาวกัญญารัตน์ บัวบาล ๕/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๐

เด็กหญิงนันทินี พุ่มมะลิ
๑๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๑

เด็กหญิงชนิตา วิริยะพันธ์
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๒

เด็กหญิงสุมิตา ปลืมใจ

้

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๓

เด็กหญิงนันทิดา ผลาผล

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๔

เด็กหญิงสมฤดี โสสะดา
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๕

เด็กหญิงดาราวดี แจ่มจันทร์
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๖

เด็กหญิงณิชากร คะนา ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๗

เด็กหญิงธันยพร สระแสง
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๘

เด็กหญิงณัฐพร นันทะนา
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๑๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวบาน
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๐

เด็กชายเจษฏา ศรีสุธรรม
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๑

เด็กชายวุฒิภัทร หลังคา
๑๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๒

เด็กชายนนทพัทธ์ คันโซ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๓

เด็กชายจิรศักดิ

์

สวงบัว
๒๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองห่อ
๑๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๕

เด็กชายแสงชัย ตันถา
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๖

เด็กหญิงศุรัฐติญา โคตรมนตรี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สุมาลย์
๑๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๘

เด็กหญิงญาตาวี จันทร์เขียว
๒๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๒๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วิลานันท์
๑๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๐

เด็กชายอนุพงษ์ สักโก
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๑

เด็กชายจารึก ภาโว
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๒

เด็กชายอัครชัย ละอองศรี ๔/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

กันตัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๔

เด็กชายสหธรณ์ สิงห์ทอง
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๕

เด็กชายวุฒิชัย จิตแสวง
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๖

เด็กหญิงขนิษฐา ชำนะ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๗

เด็กหญิงขวัญธิดา แสงยัณห์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๘

เด็กหญิงอาทิตยา เพียงตน
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๓๙

เด็กหญิงศิริกัญญา สระสิทธิ

์

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๐

เด็กชายโดมประดิษฐ์ คณะเมือง
๑๓/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๑

เด็กชายอัมรินทร์ คำสีทา
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๒

เด็กชายสุชาติ ดอกเกษ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๓

เด็กชายไวยากรณ์ ทันสา
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๔

เด็กชายพรสวรรค์ หงษ์ศรี
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๕

เด็กชายภูสิทธิ

์

หนองเปด ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๖

เด็กหญิงอรัญญา แพงโน
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๗

เด็กชายวินัย เบ็ญปรัง
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๘

เด็กชายวีระพงษ์ สิทธิ
๒๘/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๔๙

เด็กชายเจตพล โทนะหงษ์สา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๐

เด็กชายศิวาวงศ์ ส่งสุข
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๑

เด็กหญิงฐนิตา พรมพะเนาว์ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๒

เด็กหญิงนิตยา พิทักษ์
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๓

เด็กหญิงศุปราณี ศรีชมภู
๒๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา โคตรมรรคติ
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙๙ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๕

เด็กชายวายุพัฒน์ สิงห์สาวแห ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๖

เด็กหญิงฐิติพร บุญปลูก
๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรมทา
๒๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เขตคำ
๑๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๕๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ บุญกัณฑ์
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๐

เด็กหญิงอรัชญา พรมมาต ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๑

เด็กชายธีรเศรษฐ์ วิลานันท์
๑๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๒

เด็กชายธีระวัตร เกษสุบรรณ์ ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๓

เด็กชายเอกพงษ์ บุตตะวงศ์
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๔

เด็กชายภีรภัทร เพาะพืชดี ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ปสสาวัฒนะ
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๖

เด็กชายวัชรพงศ์ กันษา
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๗

เด็กชายอัมรินทร์ บัวบาน
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๘

เด็กชายพสุธร เข็มคำ
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นามสอน
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๐

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ประพาล
๑๕/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๑

เด็กหญิงณัฐชา ทันสา
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๒

เด็กหญิงปทมา วินาโล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๓

เด็กหญิงวิธิดา บุสดี ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๔

เด็กหญิงวันวิสา ภาโว
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๕

เด็กหญิงดวงฤทัย คำสุวรรณ
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๖

เด็กหญิงดวงนภา คำสุวรรณ
๑๘/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๗

เด็กหญิงนภัสสร เชียวพานิช

่

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๘

เด็กหญิงอรวรรณ นันทะนา ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา กัดทัง
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๐

เด็กหญิงหฤทัย พิกุลทอง
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๑

เด็กหญิงวิยะดา หมืนโภชน์

่

๒๗/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๒

เด็กชายภานุพงษ์ มะลา
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๓

เด็กหญิงเพิมพร

่

บุรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๔

เด็กหญิงนันธิดา เสโส ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อุภัยศรี
๒๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๖

เด็กชายเดชาธรณ์ บุญลา
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๗

เด็กชายกิตติภูมิ ด้วงทอง ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมโสภา
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๘๙

เด็กหญิงจิตวรรณ วรรณโคตร
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๐ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ทันเต ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๑

เด็กชายไพรัตน์ เพียงตน
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๒

เด็กชายปญญาพนต์ สมบูรณ์ผล
๒๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๓

เด็กชายจักรพันธ์ สะนัย
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๔

เด็กชายวุฒิภัทร บุญยศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๕

เด็กชายคณิน คุชิตา
๒๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๖

เด็กชายก้องภพ ลุนศรี
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๗

เด็กชายจุฑานนท์ จินณวัน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๘

เด็กชายบุญอนันต์ วิชัยภูมิ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๔๙๙

เด็กชายพุฒิพงษ์ ชนะมี
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๐

เด็กชายพีระ อนุสิม
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ไสลรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๒

เด็กชายอรุชา สุขชาติ
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ โคพะทา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๔

เด็กชายอานนท์ หินสี
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๕

เด็กหญิงจินตนา สายแวว
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๖

เด็กหญิงรัตฐพร ชัยสอน
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๗

เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ ทาถาวร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๘

เด็กหญิงเนตรนาริน บุญไชย
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๐๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมพิทักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ขอสุข
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๑

เด็กชายจักรวาล จูมครอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ อินทมาต
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๓

เด็กชายดนุภพ สนสุวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๔

เด็กชายศราวุฒิ สิริษา
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๕

เด็กชายธิติวุฒิ หนักบุญเกิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เรียงวัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๗

เด็กหญิงปยวรรณ แพสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุตรสุวรรณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๑๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ โพธิลา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๐

เด็กหญิงสุธินี สีจันทร์สอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๑

เด็กหญิงสาธิดา ปราบพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๒

เด็กชายภาสกร นาคำมูล
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๓

เด็กชายกฤตพร สุขชาติ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๔

เด็กชายพงศกร มูละชาติ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๑ / ๕๑๖
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อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๕

เด็กชายเอกอนันต์ อนุสิม
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๖

เด็กหญิงขวัญสุดา พาสง่า
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๗

เด็กหญิงแพรวรรณ ลาธุลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา ทองแท่น
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำกลาง โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ทารินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๐

เด็กชายธีรภัทธ์ บรรโล
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ พรมโสภา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๒

เด็กชายปาราเมศ แซ่ซิม

้

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๓

เด็กชายวีรภัทร ยาดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๔

เด็กชายสุริยา ลุนศรี
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๕

เด็กชายเอกราช พันธ์งาม
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๖

เด็กหญิงณัฐริญา โพธิทัด
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๗

เด็กหญิงธีนิดา แสนคำ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๘

เด็กหญิงปณณธร วิลามาศ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๓๙

เด็กหญิงศรีริญา หลักทอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๑

เด็กชายชญานิศ พันธุทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๒

เด็กชายนนทพัทธ์ แสนคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๓

เด็กหญิงกานต์ธีรา แสงกระจ่าง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๔

เด็กหญิงเกษลดา ราชอินทร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๕

เด็กหญิงสิริกร วิลามาศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๖

เด็กหญิงสุทัตตา รักการ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา อาญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๘

เด็กหญิงอินทร์ธิรา พันมะวงค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๔๙

เด็กหญิงผกากรอง ทองแท่น
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๐

เด็กชายสิทธิชัย เชียวขำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ สมโคตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๒

เด็กหญิงจิราพร นีระพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๓

เด็กหญิงนิติละฎา ทรัพย์ดก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๔

เด็กชายมนัส ธงไชย
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๕

เด็กชายบพล ธงไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๖

เด็กหญิงนุชจิรา พรมสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๗

เด็กหญิงณัฐนิชา หาพัก
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ จำญาติ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๕๙

เด็กหญิงรวีวรรณ ทรัพย์ศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๒ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๐

เด็กชายวรุฒ โคกแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๑

เด็กชายสุรทิน ฝางคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๒

เด็กหญิงพศิกา ส่วนบุญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๓

เด็กหญิงธัญชนก ธรรมลีย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๔

นายณัฐ พาสว่าง
๑๐/๑๒/๒๕๓๕

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๕

เด็กชายทศพร ตู้ทอง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๖

เด็กหญิงฐิติวัลคุ์ พิลา
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๗

เด็กชายทรงศักดิ

์

สีนอคำ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีหามะ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๖๙

เด็กชายธนกร บุปผา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๐

เด็กหญิงพัชรมน มันทน

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๑

เด็กหญิงวรรณิกา รัศมี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๒

เด็กชายอนุชา มาตา
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๓

เด็กหญิงวิภาพร จิตต์เจริญ
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๔

เด็กหญิงวิลาสินี พุ่มแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๕

เด็กหญิงสิริกร มุ่งห้วยกลาง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีนิล
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๗

เด็กหญิงอริสา สำราญดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๘

เด็กชายจีระพันธ์ แสนอ้วน
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๗๙

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

เชิดชู
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๐

เด็กหญิงสริตา ผลาเลิศ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหมือนมาตย์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา จูมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๓
เด็กหญิงอนัณญลักษณ์

สัพสาร
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สะตะ
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๕

เด็กชายดลวี แพนน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๖

เด็กหญิงวรรณนิสา แสนอ้วน
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๗

เด็กหญิงประภาสิริ ทองจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๘

เด็กชายรพีพัฒน์ คู่พัว

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๘๙

เด็กหญิงธัญมน เสนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๐

เด็กหญิงวิไลพร บัวจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๑

เด็กหญิงศศิธร ชัยรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๒

เด็กชายอัษฎายุท ดุจดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๓

เด็กหญิงอรอนงค์ คำอาจ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๔

เด็กชายวีรภัฎ นีระพงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๓ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๕

เด็กชายพงศ์ดนัย ลาภาชัย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๖

เด็กชายพลพล สินธุเขต
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๗

เด็กชายตะวัน น้อมนัส
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๘

เด็กหญิงจิตตรา ศรีบุระ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๕๙๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร มีแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๐

เด็กชายสรยุทธ ชัยรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๑

เด็กหญิงสุกัลยา นนท์ศิริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๒

เด็กชายสุเดชา คำทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๓

เด็กหญิงสุนัดดา บุบผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๔

เด็กชายอาทิตย์ กาบยุบล
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๕

เด็กหญิงธิดารักษ์ บุตรพิลา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๖

เด็กหญิงธิยะดา ผางสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กันประกอบ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๘

เด็กหญิงวิยะดา จำปาขาว
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๐๙

เด็กหญิงรุ้งนภา แสงราช
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๐

เด็กชายกฤษฎา ขันทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๑

เด็กชายศาสตราวุทธ นาตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๒

เด็กชายกฤติธี บุญยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๓

เด็กหญิงกาญจนา ลาลุน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ บัวกิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๕

เด็กหญิงศรรัก พิมพ์แสน
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๖

เด็กหญิงกมลชนก คำพิลานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๗

เด็กหญิงอภิญญา ห้วยใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๘

เด็กชายนพวุฒิ ขานมา
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๑๙

เด็กหญิงรัตนากร แซ่ลิม

้

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๐

เด็กหญิงชโลธร สีหนันท์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๑

เด็กชายโชคอนันต์ กันธรรม
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์ชะนะ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๓

เด็กหญิงอัญชิสา ซิเต็ง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๔

เด็กหญิงพรรณพัชษา สมจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๕

เด็กหญิงสุภาพร การะปกษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๖

เด็กชายคุณากร บุญมานันท์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๗

เด็กชายเดชณรงค์ เพชรนาค
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๘

เด็กชายศุภโชค ดุมแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๒๙

เด็กชายนนทชาติ ชุมนุม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๔ / ๕๑๖

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๐

เด็กชายวิศรุต มาลัย
๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๑

เด็กชายวีรภัทร แก่นจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๒

เด็กชายศักดิดา

์

ธุระชัย
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๓

เด็กชายวีระยุทธ นนท์ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๔

เด็กชายนพดล อินทรจักร์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๕

เด็กชายฐิติวัสส์ สำเภา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๖

เด็กชายฐณงศักดิ

์

บุญมัน

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๗

เด็กหญิงจินดาหรา จำปาศรี
๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๘

เด็กหญิงกัญญากร หาทรัพย์
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๓๙

เด็กหญิงกันยา วิริยะกุล
๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๐

เด็กหญิงสิรินทรา เพชรนาค
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๑

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีชมภู
๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๒

เด็กหญิงมาลิสา บุญล้อม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๓

เด็กหญิงอัจฉริยา โต๊ะกังวาล
๑๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๔

เด็กหญิงพนัชกร ส่งเสริม
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๕

เด็กหญิงจรัณญา สำเภา
๓๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๖

เด็กชายวงศ์พสิษฐ์ มงคลเสถียร
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๗

เด็กชายกิตติทัต สิงห์คำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๘

เด็กหญิงศลาสินีย์ โสวรรณะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๔๙

เด็กชายวีรนนท์ จันทร์เวียง

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๐

เด็กหญิงวนิดา ทองเกลียว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๑

เด็กหญิงปาริชาติ เล็กรักษา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๒

เด็กชายจตุรโชค ริวทอง

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๓

เด็กชายนิกร ประดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๔

เด็กชายนิพัทธ์ นามวิเศษ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๕

เด็กชายปยพัทธ์ ริวทอง

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์แดง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ วีรัชลาภ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๘

เด็กชายวรากร พินาสุ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๕๙

เด็กชายสุรวัฒน์ จำปาศิริ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๐

เด็กหญิงชนาพร ธงชัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๑

เด็กหญิงนริศรา เมฆบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๒

เด็กหญิงพัชรี วงษ์สุนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๓

เด็กหญิงสุดาพร แสนทวีสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๔

เด็กหญิงอรุณรัตน์ คำล้าน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากบุ่ง วัดผาสุขนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๕ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๕

เด็กชายเอกรินทร์ ดวงคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๖

เด็กชายนคินทร์ แสนทวีสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๗

เด็กชายประสิทธิ

์

คำภู
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๘

เด็กชายจักรินทร์ คำข่อง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๖๙

เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยผา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๐

เด็กชายขจรเกียรติ มุ่งประโยชน์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๑

เด็กชายมงคล จันทร์เทศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๒

เด็กหญิงศศิธร พาสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๓

เด็กหญิงอารยา ดวงคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๔

เด็กหญิงวรรณภา สีหันต์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๕

เด็กหญิงภัทรพร สิงห์สีทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทรัพย์ศิริ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๗

เด็กหญิงขวัญเนตร ทองผาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๘

เด็กหญิงปาริชาติ แสนทวีสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๗๙

เด็กหญิงทิพธัญญา วงษุณา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ทรายทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๑

เด็กหญิงพรนภา เรือนแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๒

เด็กชายจิรภัทร ดวงสินธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

พาสุข
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๔

เด็กหญิงถาวรีย์ กมุททรง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๕

เด็กชายอลงกรณ์ ดวงสินธุ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สารไสย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๗

เด็กหญิงธิติมา วงศ์พันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๘

เด็กชายศักรินทร์ สังข์วิจิตร
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๘๙

เด็กหญิงมัลลิกา ปนแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๐

เด็กชายโชคชัย พาสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ดวงคำ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๒

เด็กชายธนัยพร ชาตะพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๓

เด็กชายวระศักดิ

์

ขันตรีจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๔

เด็กชายสรนนท์ ทักทิน
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๕

เด็กหญิงวิยะดา สมพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๖

เด็กหญิงอาริยา สัตยากูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๗

นางสาวจุฑาทิพย์ มูลเมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๘

นางสาววาริธร มิงขวัญ

่

๐๗/๐๕/๒๕๓๑

วัดมงคลสวรรค์ มงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๖๙๙

เด็กหญิงสุพัฒตรา เกษเจริญคุณ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๖ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๐

เด็กชายภัทรกร ชัยธานี
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๑

เด็กชายรพีภัทร จิตประสงค์
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองทับ
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทัดศรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๔

เด็กชายนพกร ทองคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๕

เด็กชายปริญญา กองแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๖

เด็กชายศักรินทร์ ทิศกระโทก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๗

เด็กชายอรรถพล ศรีกำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๘

เด็กหญิงจิรนันท์ สายทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๐๙

เด็กหญิงชฎาพร ยังยืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๐

เด็กหญิงนัยน์กานต์ บุญส่ง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๑

เด็กหญิงพิมพกา จิตโอบอ้อม
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๒

เด็กหญิงวรรณิดา บ้งพรม
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๓

เด็กหญิงสุนิตา สินประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๔

นายปริญญา ต้นวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๕

เด็กหญิงกาญจนพร หงษ์ทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๖

เด็กหญิงแคทริน พันธ์คำ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๗

เด็กหญิงณัฐพร สังฆวัตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๘

เด็กหญิงไพลิน เปยมจันทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๑๙

เด็กหญิงพรหมพร อรอินทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๐

เด็กหญิงอรอุมา แสงชุมภู
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๑

เด็กหญิงปาริชาด ลอยนวล
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๒

เด็กหญิงกาญจนา ระดาใส
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา นิลประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๔

เด็กหญิงสร้อยสุดา อุดมเลิศ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๕

เด็กชายวีระพล อินทะนิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๖

เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์ษร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๗

เด็กหญิงประภัสรา ท้าวมา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๘

เด็กหญิงปทมวรรณ จันทะแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๒๙

เด็กชายธนะสิน แสนรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๐

เด็กชายธีระพจน์ โพธิมัน

์ ่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๑

เด็กชายอรรถชัย คำหลอม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ แสนศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๓

นางสาวปนัดดา จำปาหมืน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๔

เด็กหญิงลลิตา ปุยทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๗ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๕

เด็กหญิงสรัญดา สิงห์สา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๖

เด็กหญิงไอริณ คงลิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ศรีประเสริฐ
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๘

นางสาวนุชจลี ดอกเด็น

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๓๙
เด็กหญิงรัตรฏิญาภรณ์

ท้าวมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๐

เด็กชายคมสัน สาธุพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๑

เด็กชายเจษฎา วันแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๒

นายวิทูล พิมพรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๓

นายชินพัตร์ สมตัว
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๔

นายนนทชัย แสงชมภู
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๕

นายปยุต ภูงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๖

นางสาวจุฑาลักษณ์ ศรีนางแย้ม
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๗

นายเอกรินทร์ พรมสุวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๘

เด็กชายธนากร จันทะแสง
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๔๙

เด็กชายอนุชิต จันทะเวช
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๐

เด็กชายพชรพล จุลฤทธิ

์

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๑

เด็กชายณัฐพล ระงับภัย
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๒

เด็กชายจารุพงษ์ สายเนตร
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีอ่อน
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๔

เด็กหญิงกิติมาพร ท้าวมา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๕

เด็กหญิงจิราภา ศุภษร
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๖

เด็กหญิงปริยากร ศุภะษร
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๗

เด็กชายสุวิพงษ์ กานา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๘

เด็กหญิงทิพวรรณ จิตธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๕๙

เด็กหญิงสุพรรษา กลินหอม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๐

เด็กหญิงรัตนา ประดับศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๑

เด็กชายภานุ สุมมาตย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๒

เด็กชายพิธิวัฒน์ รอดภัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๓

เด็กหญิงกันยา ชมชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๔

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ผำ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๕

เด็กชายฐิติวุฒิ คำเมือง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๖

เด็กชายวาทิน ก้อนศิลา
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๗

เด็กชายเจษฐ์ษดา เพ็งเภา
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คงยิง

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๖๙

เด็กชายพันธกานต์ เนืออ่อน

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๘ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๐

เด็กชายสุดเขต ปาคำทอง
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๑

เด็กหญิงศุภมาศ สัตย์สร่วย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๒

เด็กหญิงอริษา อินทะพิมพ์
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๓

เด็กชายเทพพนม สิมมา
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๔

เด็กหญิงสุพาวดี ส่งศรี
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๕

เด็กชายวรภพ เจริญดี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๖

เด็กชายชนะชน อินทร์แก้ว
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนะ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๘

เด็กชายปยะชัย หอมจันทร์
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๗๙

เด็กชายสุวรรณภูมิ ไพทูล
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๐

เด็กหญิงนิญากรณ์ นามวงษา
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๑

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ชูนิตย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา ภาษี
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๓

เด็กชายภานุพงศ์ ปองสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๔

เด็กหญิงปรวีร์ แสงหิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๕

นางสาวสายธาร สมา
๑๒/๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๖

เด็กหญิงกมลชนก จอมโคตร
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๗

เด็กชายทวีวิทย์ ภูติโส
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๘

เด็กชายธีรเทพ พันธ์ดี
๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๘๙

เด็กชายวัชรพล พลบุรี
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๐

เด็กชายพีรวิชญ์ บุดดีภักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๑

เด็กหญิงเปรมปรียา โอสถศรี
๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๒

เด็กหญิงณัชชา พวงจำปา
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๓

เด็กหญิงธนพร เจริญทัศน์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๔

เด็กหญิงอรปรียา บุญสนสาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๕

เด็กชายวิริทธิพล

์

ทาลาศรี
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๖

เด็กชายณัฐชนน แช่มเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๗

เด็กชายธนพัฒน์ ทองเชือ

้

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สนธยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๗๙๙

เด็กชายเสมอรัก สารีบูรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๐

เด็กหญิงวรรษิดา โคตะนัน
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๑

เด็กหญิงอรปรียา หงษ์คำ
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๒

เด็กชายนัทธพงศ์ เเก้วสาลี
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๓

เด็กหญิงลลิตา พิมเสนา
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๔

เด็กหญิงกัลญา บรรดาเทา
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐๙ / ๕๑๖

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๕

เด็กหญิงธิดาพร กันหาสาย
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๖

เด็กชายวิโรจน์ วิลาวัน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๗

เด็กหญิงปานระพี อักโข
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พิมพ์ทอง
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๐๙

เด็กหญิงชนากานต์ บุญสาร
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๐

เด็กหญิงณัฐธิดา เเข็งสัน
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๑

เด็กชายนพรัตน์ พลการ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๒

เด็กชายนัฐวุฒิ พลการ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๓

เด็กหญิงวรุณยุพา พรมรัตน์
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๔

เด็กชายใจเพชร คำกระจาย
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๕

เด็กหญิงอรวรรยา วรรณประภา
๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๖

เด็กหญิงอรณิชา พันธ์โสรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๗

เด็กชายสรายุทธ สืบมา
๐๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสาลี
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๑๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มณีรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๐

เด็กชายบวรศักดิ

์

สุรสรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๑

เด็กหญิงอินทราทิพย์ ถาวรพงษ์
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๒

เด็กหญิงนันทิยา สุราฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๓

เด็กชายกฤษฎา วงค์ไชยยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๔

เด็กชายศักดา ปาคำทอง
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๕

เด็กชายอัครพล สีละ
๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๖

เด็กหญิงสิริวิมล มังคะการ
๐๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ จันมาทูล
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๘

เด็กชายณัฐภูมิ คำพระทิตย์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๒๙

เด็กชายธัญเทพ ไชยภักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองเชือ

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๑

เด็กหญิงศิริมาญา แก้วชาลุน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๒

เด็กหญิงอนามิกา ทาหอม
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ดารา
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๔

เด็กหญิงกรรณิกา ชินวงศ์
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๕

เด็กชายวรจักร แสนดี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๖

เด็กชายวีรภัทร บุญประชุม
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๗

เด็กชายพงศ์สิทธิ

์

ชัยสวรรณ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๘

เด็กชายสรวิชญ์ คำแสนราช
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๓๙

เด็กชายอนุชิต สิมเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๐ / ๕๑๖

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๐

เด็กชายกมลวิช สุนทรอำไพ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๑

เด็กหญิงพชรมล นามี
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๒

เด็กชายโชคธนาคม อรรคธรรม
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๓

เด็กหญิงปนัดดา จันตรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๔

เด็กชายกมลภพ ถาวรพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๕

เด็กชายภูริพัฒน์ มีเเววเเสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๖
เด็กหญิงศิริประภาพร

เเก่นสน
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๗

เด็กหญิงภัทราวดี บุญลา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๘

เด็กหญิงปลิตา อินทะนา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๔๙

เด็กชายรัชชานนท์ ใจภักดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๐

เด็กชายธนาธิป ชินโชติ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๑

เด็กชายธนันชัย บรรทร
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๒

เด็กหญิงนุจรีย์ ใจภัคดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๓

เด็กหญิงวรัทยา แพงพรมมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๔

เด็กชายอัศนี อบมาพันธ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๕

เด็กชายวชิราวุธ แสงมาศ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๖

เด็กหญิงพิชชาพร จันมาทูล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๗

เด็กชายธันยธรณ์ สิมาวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๘

เด็กหญิงนภัส แก้วสาลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๕๙

เด็กชายศุภชัย ปกนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๐

เด็กชายธนกฤต ปาคำทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญมางำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๒

เด็กหญิงเพชรลดา มันการ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๓

เด็กหญิงอคัมย์ศิริ ศรีรักษา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๔

เด็กชายสุทธิพร สาถานสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๕

เด็กชายวุฒินันท์ ธรรมสันต์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๖

เด็กหญิงจันทกานต์ โยธาภักดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๗

เด็กหญิงเกตุลิน ไชยงาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๘

เด็กหญิงฐิติชญา สีลาบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๖๙

เด็กชายรัชชานนท์ เกตศักดิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๐

เด็กหญิงพรลภัส แก่นมาลี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๑

เด็กหญิงอุษมา ทองรศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๒

เด็กหญิงศิรภัสสร ถาวรพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๓

เด็กชายเจษฎา สิงห์แจ่ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๔

เด็กชายธนากร ไชยหงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๑ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๕

เด็กชายภูวเนศ เขือนโพธิ

่ ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๖

เด็กชายอาทิตย์ จันทะคาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุตรศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๘

เด็กหญิงบุษบา โสภากุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๗๙

เด็กชายธนโชติ ตริวงษ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๐

เด็กหญิงมาริสา บุญมาพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๑

เด็กหญิงวลินดา อินทะศรี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๒

เด็กชายศิรชัช ตังสุข

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปองพา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๔

เด็กหญิงกมลชนก วงษาเกษ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๕
เด็กหญิงทิพประพาพร

โสชะดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๖

เด็กหญิงวีริณณ์ ก้อนทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อุตราช
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๘

เด็กชายปวริศ นวลอนันต์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๘๙

เด็กชายวัชระ ศิลาเกษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๐

เด็กหญิงพรรณภัทร เจริญทัศน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๑

เด็กหญิงวรัญญา พันจันลา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๒

เด็กหญิงศศิธร พรมทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๓

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ละเลิศ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๔

เด็กหญิงนฤมล บุดสีนนท์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๕

เด็กชายชลธี โมลาศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๖

เด็กหญิงวรัญญา พัดทาบ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๗

เด็กชายธนภัทร สืบเคน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๘

เด็กชายธนาวัฒน์ วิคุณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๘๙๙

เด็กชายธวัชชัย ไชยพล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๐

เด็กชายลิขิต เกาะเค็ด
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๑

เด็กหญิงปณิตา บุศภาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๒

เด็กหญิงอรปรียา บุญช่วย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๓

เด็กชายดวงตะวัน วารี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๔

เด็กชายพลฤทธิ

์

ศิริบูรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๕

เด็กชายปฏิพัฒน์ ชาติสาย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๖

เด็กชายอัจฉริยะ สุขเกษม
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๗

เด็กชายนันทวัฒน์ พิลวรรณ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีรักษา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๐๙

นายศราวุฒิ คำแสงดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๒ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๐

เด็กหญิงกุลสตรี ทองจันดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๑

เด็กหญิงปานระพี พิมวิเศษ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๒

เด็กหญิงพิณเพลิน บุดดาลี
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๓

เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ สิมาวัน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ คำศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๕

เด็กหญิงอรัญญา ดวงแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๖

เด็กหญิงอารียา จันทะบาล
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๗

เด็กหญิงพัชราบล เพ็งยะนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๘

เด็กชายปรัชชกรณ์ กำเนิดคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๑๙

นายธัญพิสิษฐ์ ลาภารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๐

นางสาวพรทิพย์ กุลบุญญา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๑

นางสาวทัดดาวรรณ คำภาชาติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๒

นางสาวพรพิมล พลบุรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๓

เด็กหญิงจันทนิภา บ่อพิมาย
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๔

เด็กหญิงสุภัสรา ปญจแก้ว ๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๕

เด็กหญิงพัชรัตน์ บุญให้
๒๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๖

เด็กหญิงณัชชา นินานันต์
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๗

เด็กหญิงกานต์ศินี จิตติสิงห์
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๘

เด็กหญิงชลลดา คุณคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๒๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวหลวง ๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๐

เด็กชายธนวัฒน์ ธิปตดี
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๑

เด็กชายพรมพิทักษ์ จิตติสิงห์
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๒

เด็กชายเอกภัทร ถือโคตร
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๓

เด็กชายธวัชชัย ดาวประสงค์
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๔

เด็กชายจรัญญา กาสี
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๕

เด็กชายศุภรัตน์ ก่อบุญ ๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๖

เด็กชายสารวิน กลมวงศ์
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๗

เด็กชายสิทธิพร มณีสาย
๑๑/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๘

เด็กชายอนุชิต ศรีจันทร์ ๓๐/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๓๙

เด็กชายนิติภูมิ เจริญสุข
๒๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๐

เด็กชายปญญวัฒณ์ วิจารณ์
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๑

เด็กชายปณภัทร เจริญสุข ๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๒

เด็กชายประกาศิต สมานชืน

่

๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๓

เด็กชายศิรภพ สีมา ๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๔

เด็กชายสรวิศ เกษทอง
๒๑/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

นำคำแดงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๓ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๕

เด็กชายปริชาติ งวศ์สามารถ
๑๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๖

เด็กชายชราวุฒิ จันทร์สมุทร
๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๗

เด็กชายณัฐพร รักษา
๒๕/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๘

เด็กชายสุริยันต์ นาสา
๒๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๔๙

เด็กชายอลงกรณ์ ฑีฆะพันธ์
๑๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๐

เด็กหญิงรุ่งนภา พิกุล ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๑

เด็กหญิงลักษณพร ศิลปชาติ
๓๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ พินิจรอบ
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๓

เด็กชายสุพิชฌาย์ แสงกล้า
๑๔/๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา จิตติสิงห์ ๕/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร จอมหงษ์ ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๖

เด็กชายชัชวาล ตาบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๗

เด็กชายทินภัทร ท้าวหงษ์ ๕/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๘

เด็กชายพงศพัด ก่อบุญ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๕๙

เด็กชายกุลธิดา วิลาวรรณ์
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๐

เด็กชายคฑาวุธ คะสุวรรณ
๒๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๑

เด็กชายคมกริช การบุญ
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๒

เด็กหญิงธวัลฤทัย วิจิพงษ์
๒๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๓

เด็กหญิงสุพัตรา ช่วงโชติ
๒๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๔

เด็กหญิงแสงดาว ไชยชนะ
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๕

เด็กชายธนพัด ช่วงโชติ
๑๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๖

เด็กชายสิริโชค สิทธิยา
๒๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สีมา ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๘

เด็กชายคฑาเดช การบุญ
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๖๙

เด็กชายชินดนัย พิมพ์พันธ์
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๐

เด็กชายธนกร สีแดง ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๑

เด็กหญิงอภิญญา วรรณโสภา ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๒

เด็กหญิงนริศรา สายสมบัติ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๓

เด็กหญิงปณิดา โจรสา ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๔

เด็กหญิงพัชรพร เกสร
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๕

เด็กหญิงณัฐริดา ขจรเดช
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๖

เด็กหญิงปยะดา มหาชัย
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย เกสร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว นำคำแดงใต้  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๘

เด็กหญิงวิมลทิพย์ ศรีหาโคตร ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๗๙

เด็กหญิงศศิวิภา คำดี
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๔ / ๕๑๖

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๐

เด็กชายบัญชา ทำประเสริฐ ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๑

เด็กหญิงศลิษา จันทร์เอียม

่

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๒

เด็กหญิงเกวลิน กลันกลางดอน

่

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เทียนคำ
๑๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์แก้ว
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๕

เด็กหญิงอภสร ชอบจิตร
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๖

เด็กชายสุทัศน์ สิงห์แก้ว
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๗

เด็กชายธีรวิทย์ นวลอาษา
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๘

เด็กชายอนันต์ภูมิ วิริยเดชาพันธ์ ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๘๙

เด็กหญิงรมย์ชลี เกสร
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๐

เด็กหญิงวาสนา นะที

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๑

เด็กชายถิรวัฒน์ วงษ์คำ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๒

เด็กหญิงวิมลศิริ ดอกคำ ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๓

เด็กชายธีทะวัฒน์ ดอกคำ
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๔

เด็กหญิงวรรณวิษา ดอกคำ
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๕

เด็กชายชัชวาล ตาบุตร
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๖

เด็กหญิงกัลยา สิงห์แก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๗

เด็กหญิงศุภาวรรฯ ตาบุตร
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๘

เด็กหญิงปณิทาน สิงห์แก้ว ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๗๙๙๙

เด็กชายสิมธิพงษ์ ศิริจันทร์
๑๗/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง โนนขวาว  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๐

เด็กชายอดิเทพ นิดงาม
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๑

เด็กหญิงชลิตา บุญชู
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๓

เด็กหญิงจิรนันทร์ ลุนสี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๔

เด็กหญิงอัญชลี ภูมิภาค
๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๕

เด็กชายจตุรงค์ จันท์ดำ
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๖

เด็กชายณัฐภูมิ ไชยหงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๗

เด็กชายพิจักขณา เกษทอง
๐๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๘

เด็กชายมนต์ชัย คำแสง
๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๐๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำหล้า
๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๐

เด็กหญิงจินตนา กุลบุตร
๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๑

เด็กหญิงเบญญาภา บาลนคร
๒๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ บัวทอง
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๓

เด็กหญิงมุกดา รุ่งเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๔

เด็กหญิงอนุชยา ชิงพรม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๕ / ๕๑๖
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๕

เด็กหญิงอรนุช ขุนศรี
๑๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๖

เด็กหญิงศศิประภา กรูดแก้ว
๒๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๗

เด็กชายมนัสเส สุขพรม
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๘

เด็กชายสุรสิทธิ

์

สุภาพ
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เนตรสตรี
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๐

เด็กชายธนาวุฒิ ขจรเดช
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ แก่นมัน

่

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๒

เด็กหญิงเด่นนภา พนิชกุล

๑๑/๙๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๓

เด็กหญิงสร้อยศิริ สร้อยวิเชียร
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงศ์น้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๕

เด็กชายณัฐพล วงศ์น้อย
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๖

เด็กชายธิชานนท์ อยู่คง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๗

เด็กหญิงวรกรานต์ ภาษี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๘

เด็กหญิงหนูกร วงศ์ศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๒๙

เด็กหญิงชฎาพร สุขทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

อบ ๔๔๖๐/๑๘๐๓๐

นางสาวสุภิญญา รู้ขาย
๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม หนองเค็ม  

รับรองตามนี

้

(พระราชวชิรโมลี)

รองเจ้าคณะภาค ๑๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑๖ / ๕๑๖

้

http://www.tcpdf.org

