
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๙,๙๐๕ คน ขาดสอบ ๒,๗๗๗ คน คงสอบ ๗,๑๒๘ คน สอบได้ ๔,๔๔๘ คน สอบตก ๒,๖๘๐ คน (๖๒.๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายบุริศร์ นักบุญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวอัฉราพร คุณสมบัติ

๒๘/๐๘/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นางสาวปรียาภรณ์ ฤทธาพรม

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

วัดมหาวนาราม วัดมหาวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายภัทรพล ละไม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายธานินท์ ขจรกลิน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ สาคำภี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงนีรภา บุตรพันธ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์ชะอุ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายสรายุทธ์ วรพิมพ์รัฐ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงธิดา บุบผามาลา

๑๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กหญิงสุธิมา ขยายวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงนวลวรรณ แก้วศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กหญิงกนกอร แฝงโกฏิ

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยาคม วัดกระโสบ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายอรรถพร พิบาลวงษ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงลานนา นาคูณ

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงจรัญญา ท้าวทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กชายราชนนท์ มูลมัง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงศศิประภา อำกลาง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงพิสมัย ผลแก้ว

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกาญจนา จงใจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายนันทวุฒิ กันตะบุตร

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายพีรดนย์ อำกลาง

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองดา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย วัดไร่น้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงกรรณิกา ศุภสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงมังมี

่

นะวงศ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงวรรณวิสา วรรณโคตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงวรินทร์ทร พรสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงสมฤทัย คำสา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสาวิตรี สงวนงาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงกาญจนา คำสา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงจารุวรรณ โสมสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพัชรา จันทวี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงรัตติกานต์ เฉลิมรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงวีรยา ศิริสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงศรัญญา เชือแก้ว

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสุพรรษา เตชะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงเปรมมิกา ฉายาวรรณ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงแพรวา ดีละมุล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายนรินทร์ธรณ์ ถามณีวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายปริวัฒน์ แสนทวีสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ คะตะวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงวิลาวรรณ ชืนภิรมย์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอภิญญา ฉายาวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายอภิรักษ์ พรธรรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงดวงมณี พรเพ็ชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายธนากร พงษ์อนันต์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ สัจสุวรรณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงอริษา บุญเอือ

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายอมร โชติบุตร

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายอิทธิกร บุญเรือง

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายปณณธร บุญล้อม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กชายปฐทวี นนทการ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายศักรินทร์ ชูญาติ

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ ธรรมเทียง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายธิติวุฒิ นามวิเศษ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายรัฐภูมิ สายสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๗
นางสาวเชอรี

่

แก้วบุญเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงกริชฎา ศรีทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนำทิพย์ เจริญคุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๑๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงอัญมณี ไชยสัจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงอภิชญา ปตนา

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงปยะธิดา ทวีกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงนันท์ภัส พงษ์นันทวรรธ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงไพรัตน์ ครังพิบูลย์

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ละม่อมสาย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกาญจนาพร พัฒนสระคู

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๗ เด็กหญิงประกายแก้ว
แก้วบุญคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงจินตนา ภาระเวช

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงกัญญา โนนทะวงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงศุภรดา อ้วนแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ หอมจันทร์

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงนฤษรา เสือโฮก

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงอรอนงค์ กำศร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงกณิกา เสือทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายชนะวงศ์ พูลเพิม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน วัดด้ามพร้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายประวิทย์ จันทาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายพิเชษฐ์ คำคง

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงเขมิกา แสนเสริม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐนิชา โกมลศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงปนัดดา สาระวิทย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๑
นายบุญเรือง ทองสวัสดิ

์

๒๒/๐๕/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๒
นายณัฐวุฒิ จันทร์ชนะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายภูวนัฐ พันแสน

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายพรชัย พงษ์พิละ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายแท่นมงคล สินธุ์งาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๖
นางกฤติยา สิวไธสง

่

๐๙/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๗
นายเกรียงศักดิ

์

อุ่นเพ็ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงลลิตา ศิริมา

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุจิตตรา แก้วชิน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงปรีดาพร นามโยธา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงธนาพร มงคลเลิศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงจิราพร ชาตรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงกัลยา โหตระไวศยะ

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงทิมภิกา กุลเกตุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วมัน

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายนวพล กองสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายนันทวัฒน์ สายงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายพิชิต แก้วทน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายยรรยง อาภรณ์ศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายพงษ์ภรณ์ ทองทวน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

รูปโสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายธนากร น้อยวงศ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๓
นายกฤษดา นวลศรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงวีนัส ด่านส่งเสบียง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงศรัณยา ปอมวง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงณยฏา บุญกอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงปนัดดา พันธา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงพิมญาดา จันทมาลี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงแพรวา บูญมีมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงสุภรเพ็ญ บุญทรง

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงศุภลักษณ์ พางาม
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงอัญชลี สุทธิรัตน์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงอุทุมพร ศิริมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงไอยดา มณีทาป
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงวิจิตรา ยืนยิง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงสุพิชญา สว่างวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงอริษา น้อยวงศ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงอัญชลี คำมัน

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงสิริพร พรมดวง
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นางสมสนิท ชาวตะโปน

๑๔/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก วัดตำแย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงกุลณัฐ เหง้าโอษา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงจิรัชยา กิงวัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กหญิงอรติญา กิงวัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายจักริน สมวัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงโกมล ผิวทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงชนาภา เบ้าทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงอภิญญา กิงวัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๘

นายเจตพล ไกรทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงเมขลา ถินขาม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายภัทรพงษ์ สาระขันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงอดิศา บุญยัง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงอภิญญา สืบเสนาะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายวุฒิชัย หวังชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แด่กระสินธุ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงกชวรรณ เกลียงเกลา

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงชลธิชา ฝอยทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงฐิติมา เศียรทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายธานะกิจ สอนโก่ย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงปรางรวี รินทร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายยุทธพิชัย สุขประมูล

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายอัครชัย ถินขาม

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงสาธิตา นามตาแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ วัดบ้านหนองหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายจักรภัทร ไชยยศ
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงศิรินภา ชาตะเคน
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

มะโนรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๖

เด็กหญิงวรนุช ต้นสิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงอรปรียา ไชยชนะ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคตรบุดดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงกนกพร บุญชู
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก วัดหนองปลาปาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงสุชาดา ไยศร

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงพรไพลิน อ่อนเชียง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงนาริศา กลินหอม

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงนัทวรรณ ศรีสาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๔

นายไตรรัตน์ การกล้า
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๕

นายธีรพงศ์ ไชยชนะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๖

นายนพรัตน์ ทองวิเศษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๗

นายภานุวัฒน์ คำภาค
๑๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๘

นายณัฐพล พูลเพิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๕๙

นายชุติพงษ์ สัตย์ธรรม
๑๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ พูลเพิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๑

นางสาวไพรินทร์ หอมหวน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๒

นางสาวนิดาวัลย์ ปองปด
๒๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงฐิติมา พูลเพิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา มาศมูลโท
๒๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๕

นางสาววรรธนา จิตราวัฒน์
๑๐/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๖

นางสาวนิภาวรรณ อิมใจ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงเดือนฉาย ไพเราะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

วัดทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงณัฐนิชา มุสิกวัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายประสิทธิชัย สุวรรณบล

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัศมีเพ็ญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายวิทวัส เตชะนันท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายอาชานนท์ เพ็งพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงอาภัสรี นิสาภัย
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยหาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงพรไพลิน มุสิกสาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายกวีวัฒน์ นิสาภัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงชนิกานต์ เพ็งอ่อนเนตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงดาวนภา พันธ์เพ็ง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงวาสนา ยุบล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงศศิธร มาศพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงศุตา บุตรบาล
๐๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๒ เด็กหญิงอินทิราวรรณ
เนาวะบุตร

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงนิยม กองสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กชายพลพล ยิงยงค์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา สุขแท้
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยชนะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงวัลดา แสนทวีสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงสุภัสสรา หาระสาร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ กล้าหาญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงอารียา ยลหิรัญ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงเมสินี เชือสาวะถี

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านข่าโคม วัดเรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงชิคชนก ชาภิรมย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่าโคม วัดเรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงเกศฎาภรณ์ แก้วสุพรรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่าโคม วัดเรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงชญาดา มุสิกสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่าโคม วัดเรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงณิชกานต์ พรมมา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านข่าโคม วัดเรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายนัทนันท์ รวมพร
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายศุภฤกษ์ อยู่สุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงชุติมา น้อยตำแย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงบุษบา ผิวบาง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงปนัดดา สายแวว

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงวีรวรรณ วงศ์มัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงศิริประภา ลอกทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา สายแวว

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอรุณรัตน์ อิมใจ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายวีรพงศ์ สายแวว

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี หอมหวล.

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงวรัทยา เข็มเพ็ชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีภักดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายพีรพล สายนะรา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงนริศรา อยู่สุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงละมัยพร ประสมจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงสิรามล หอมหวล.
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สีวันคำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ วัดหนองควายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงศิริประภา วิลัยคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ จอมหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงจริยา ศิริจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงกมลชนก เพิมพูล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายสรวิชญ์ กำทัน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงกนกวรรณ สายแวว
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงศศินภา สายแวว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงสุฐิตา กำทัน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงจิรประภา สุวรรณกูฏ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายศุภชัย นามวงศ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ หอมหวล

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงศ์อุดม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงญาดาวดี นาหัวนิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก วัดหัวเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงปาริชาติ คำสอนทา
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงณัฐณิชา เอ้โทบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๒๙

นายสาริน อินทะนะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๐
นางสาวพรวิภา บุญรักษา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๑

นางสาวอุมาภรณ์ จันทร์เขียว
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๒

นางสาวสุภาวดี วงษ์ศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๓

นางสาวอรอุมา แสงกล้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดจานตะโนน  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๔

นางสาวกรรณ์ชุลี หลาบคำ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๕

นางสาวกุลสตรี บุญประสาร
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๖

นางสาวปภาวดี บุญประสาร
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๗

นางสาวพรวิภา ลิมโกเมธกุล

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๘

นางสาวสุภาภรณ์ ส่งเสริม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๓๙

นางสาวกนกพร บุญขจร
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๐
นางสาวกนิษฐา บุญประชม

๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๑

นางสาวนิตยา เจริญบุญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๒

นางสาวปภาวดี จันทร์เขียว
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๓

นางสาวสิตานัน จันทป
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงอารยา สายแวว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา วัดสำลาก  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร วิชาชาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงบุษรารัตน์ นามลา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงพรรวษา ถุระพัฒน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงอนามัย วิชาชาติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงปนัดดา วิชาชาติ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา ชินสี

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายสิทธิพล จำปาโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงจริยา โกมลศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายทวีทรัพย์ ใจยาว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงวรัญญา กันหาวัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงชนาภา ศรีโยธา
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงนฤมล ขันแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงนิตยา บัวทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ พิมพ์สา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์คำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๐ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
หาญชัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงรดารัตน์ เจียมเคน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงรักษิตา ยำยวน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุดสุข
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงสุชาดาวัน ปตไตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงเพ็ญยุพา การกล้า
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายโชคชัย นามบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงโชติมา โจระสา
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงธมนวรรณ กอบเกือ

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ คู่แก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กชายวีระชัย รุ่งเรือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย ไหลหลัง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๒

นางสาวชญานิษฐ์ ประพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๓

นายนิธิพันธ์ ดาบุตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๔

นางสาวภานุวรรณ โสภา
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๕

นางสาวมณีรัตน์ วีระศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๖

นายเจษฎากร บุญลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๗

นางสาวแจ่มนภา โสดามุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๘

นางสาวไอยดา รูปคม

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงบุษกร ทุมมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงลักษณพร นิตลักษณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขแสวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงรัตนวดี ดวงสี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กุมแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงไผ่แก้ว บุญเกือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายณัชพงศ์ สุวรรณโค
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงขนิษฐา วามะขันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงชมพูนุช โพธิแก้ว

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงนริศรา สาวะรีย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงรวิวรรณ แก่นสา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงธัญพร บุญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงกิตติธรา กองพร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายนวพล ปตไตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายนาคิน พันแสน
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงปนัดดา ลีลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงกนลรัตน์ มัฐผา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงพลอยไพลิน พรมจำปา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงขจรวรรณ ผิวงาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ พันธ์เดช
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๒๙๙

นายณัฐวุฒิ ชมภูศรี
๒๒/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๐
นางสาวจันทร์จิรา จำปาเเดง

๐๖/๐๙/๒๕๒๔ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๑
นายสถาพร ชมภูศรี

๑๔/๐๘/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๒
นายเเสวง โจระสา

๐๕/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กันพรม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงดาวใจ โกมลศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงนภัสร ยุตะวัน

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงรุ่งนภา เรืองแสน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงศรารัตน์ บุญเชือ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คณะราษฎร์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงสีทา

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายภูริภัทร เรืองแสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญวัง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ชินภาชน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงขันทอง กณารักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงจันทร์จิต ทองบ่อ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์กุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายนฤเบศ เรืองแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายบัณฑิต คำแดงสด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายพงษ์ธวัช ปานะสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงพัชราภา บุญทวี
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายภูวดล สนธิลา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายภโวทัย เนินสนิท

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เพ็ญจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กชายวสุกาญจน์ ศรีธาตุ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายศรประเสริฐ สุนนท์กุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายสิทธิชัย สร้างแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงนาถตยา ถึงปญชา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กหญิงปราณปรียา เสตะพะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงกนกพร สมบูรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ กำไรงาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ มุ่งต่อบัว

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภู่อ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงกันตพร สายเนตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงกิตติมา สีงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงกุลปรียา เคียงวงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงจิตตินี ไขแสง
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงจินตนา พิมพ์จันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูลี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชูลี

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงชนิกา โยธา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงชาธินี ทนงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลีลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายธณาวุฒิ วะณานิชย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงธัญมน ทะนุพิลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงธิดาพร หมุนสิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายธีรภัทร โจมบุญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงนภัสรา คุณพาที
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงนรินทิพย์ หอมผกา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงนฤมล บุตรมาศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายนัฐพงษ์ แพงศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายนิธิกร สาริกา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงนิลาวัลย์ จันหา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงพรพิไล จันลา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ มังคัง

่ ่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน นาสุวรรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายราเชนทร์ สายเนตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงวรัญญา คุ้นเคย
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงวันใส หมุนสิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงวิภาวดี สุดหล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุวรรณโค

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงสกายธิรา เคียงวงศ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงสุทธิดา พันตัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงสุนิตา พานเงิน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา บุญประกอบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เคียงวงค์
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงสุภาวินี สิทธิ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงสโรชา พงษณี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงอาธิตา ยานัง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงอาภรณ์ ทวีพัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงอุไรลักษณ์ เรืองแสน

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงแสงระวี บุญฉวี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงกัลยา มัฐผา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายกู้เกียรติ บัวผัน
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีบุญ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายคมเคียว แสงใส
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ กลินลันทม

่ ่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายณัฐภัทร เฟองน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรโท
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายดนุพร ธาราศรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายธนพงษ์ จำปาโท
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงปยะฉัตร ลัดดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๓ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
หลงชิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงมัลลิกา สิงห์กุมภ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายรัชชานนท์ พินิจมนตรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงรัตติกาล สีทองทุม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงลลิตา ถึงปญชา
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทิณโนรส
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ หงษ์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุเมธิตา สุวรรณโค

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงอภิสมัย วิชาชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายอัครพงษ์ สิงสีทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายอัครพล แสงแดง
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายอาทิตย์ โคตรขาว
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา ปาระเคน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุวรรณโค
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายกฤตยชณ์ จูมนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรืองแสน

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

พิลาธรรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงคัทลียา สอนไชย

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงจารวี พึมกุล

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงชญาดา พากระโทก

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงชราพรรณ ชาคำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงถิรดา ผิวงาม

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายบัณฑิต ลีลา

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงปนัดดา บุญคุณ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงมินตรา อวยพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงรุ่งตะวัน สีแปลก

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงวิจิตรา เติมบุญ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวิภาวรรณ ด่านลำมะจาก

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงศศิตา สราพิมพ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงศิรินธร กองพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๓

นายกฤษณะ นาสุวรรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๔

นายชญานิศ แสวงวงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๕

นางสาวทักษภร มังคัง

่ ่

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๖

นางสาวนริศรา คำแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๗

นายพงษ์สิทธิ

์

แก่นสาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๘

นายพลวัฒน์ กันทะถำ
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๑๙

นายยุทธนา กลินกล้า

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๐
นายวัชรพล กางกัน

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๑

นางสาวกลินสุคนธ์

่

ท้าวมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๒
นางสาวกัญญาลักษณ์

กางกัน

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๓

นางสาวจีรวรรณ เขียวขัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๔

นางสาวจุฑามาศ พันพา
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๕

นางสาวทัดดาว พรมโพธิธิน

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๖

นางสาวนิตยา ศรีธาตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๗

นางสาวพรมณี บุญอ่อน
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๘

นายศักดิดา

์

นนพละ
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๒๙

นางสาวศิริลักษณ์ บุญศรี
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๐
นางสาวสุวนันท์ ลุนพัฒน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๑

นางสาวกฤติกา โสตะราษฎร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๒

นางสาวกิตติภาพร แก้วกานก
๐๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๓

นางสาวจุฑาทิพย์ สุดปลาย
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๔

นางสาวธนัชพร พิมพัฒน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๕

นางสาวนฤภร ยีเข่ง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๖

นางสาวศริญญา พรมทา

๓๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๗

นางสาวศิริรัตน์ กันทะมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๘

นางสาวสุวรรณี เบาะแฉะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๓๙

นางสาวอังคณา โสภิตะชา
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๐
นางสาวอุบลวรรณ เนตรพรม

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๑

นางสาวเจนจิรา เหมาะสม
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๒

นางสาวดอกจันทร์ ยาตรา
๒๕/๐๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่   

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๓

นางสาวศิริวรรณ คล้ายคลึง
๐๔/๐๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่   

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงกุลศิริ ชายแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงจิตรลดา จันทร์ถาวร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ กันทะมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงธนพร กาละพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงธนิฏฐา รุ่งเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายธีรภัทร โสดานาฎ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายพงศธร นนพละ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงพุทธกานน์ โฉมมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงรุจิรัตน์ วามะเกษ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๓

เด็กชายวุฒิไกร บางบุตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงกาญจนา นนพละ
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงขวัญฤดี ชมชืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๖

เด็กชายฉลาด จันทะนุท
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงชมภู่ จุลวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์แรม
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายชลันธร ยาตรา
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงดอกไม้ อเนกา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ฤาชา
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายธนาพร อเนกา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงนภัสรา กันหาวัน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กชายพงษ์พัฒศ์ นนพละ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายยุทธชัย โพธิธา

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงวรานุช ผุสดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงสาลินี พรมกสิกร
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายสุริยา นนพละ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงอรอนงค์ คล่องแคล่ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงกิติมา อุ่นเมือง

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ เทพสีดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พงษ์เสือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงนัยนา กาละพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงปณิดา วงค์พรมมา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ อดทน
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงพรรณษา สุดตา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงภัชราพา พงษ์เสือ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายวสุพล อดทน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงวิภาพร สาธิราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายศรัญู กอบแก้ว

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายศักดา จิตรมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงอารยา อเนกา
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายพฤกษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายไชยวัฒน์ อุดมสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายธนพล ภูอ่อน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายธีระวัฒน์ สายสุนา
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงปวีณ์สุดา หอมกะวาน
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตต์ วามะเกษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงรัชนีกร สอนสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายวีระยุทธ กอบแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กชายวุฒธิชัย พงษ์เสือ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กชายสุริยา วริสาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายอนุชา ภู่อ่อน
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงอรุโณชา ปกครอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายอาทิตย์ อุ่นเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๖

นางสาวดอกไม้ ยาตรา
๑๘/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๗

นางสาวรชยา วิเศษสังข์
๐๖/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายกฤษณะ ปตธรรมมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงกาญจนา ภู่อ่อน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ ทับทิมทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงจินดา อภัยศิลา

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายจิรายุทธ บุญศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่อ่อน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายชุติพนธ์ คณะราษฎร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ สูญธร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กชายธีรภัทร กอบแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายธีรภาพ บัวโรย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายธีร์ธวัช ตระทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงปริญญา พรมเพ็ญ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ ประระทัง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงปยธิดา พวงจำปา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงพณิชพิช เนตตะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายรัชชานนท์ ปะหมี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายวรวิทย์ ทยะราษฎร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายวรเวช สมนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงวิภาดา สืบสาว
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

จันลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กชายวุฒิชัย ด่านเนาลา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงศิโรรัตน์ จัมปาโสม

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กชายสรศักดิ

์

สมนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงสิรินทรา ทองอ้ม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงสุพรรณษา การัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงสุภาพร เจริญรอย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงสุภาวดี ปูคะทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงอรอุมา มูลแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงอุไร พรมจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กชายเจษฎา วรหาร
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงเทพอัพษร พันเดช
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายฉัตรชัย สมบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายฐิติวัสส์ ภู่อ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงทิพวรรณ ยอดผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ จักกัติ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายธนวัตน์ เขือนพงษ์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงธิติมา ทองปาน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๖

เด็กชายนนทวัช มูลแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายนพดล ท้าวมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กชายนัฐวุฒิ ถูกธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ เขือนพงษ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงปนัดดา เจริญรอย

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงปรางค์วิไล มูลแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ กลินลันทม

่ ่

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กชายพัสกร อินทร์เพ็ญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายพิพัฒน์ พวงทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แข่งขันธ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงยุพเรศ เหลากลม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงยุภาพร ชุดทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงศศิธร กำเนิดสิงห์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายสมพงษ์ อเนกา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายสายสืบ บึงอ้อ

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กชายสุรารักษ์ อเนกา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงอรนิภา หอมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงอริยาภรณ์ บุญเลียง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงอัยลดา ห้อยไชยสงค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ผึงผาย

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงอารียา กันธบุปผา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายเกรียงไกร บุญภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายเจษฎา รอดทุกข์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายกฤษณพงศ์ แสงกำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

ครองพวก
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงจิดาภา หลอมนาค
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา บรรดาตัง

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงดวงฤดี จันลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายทรงศักดิ

์

สัตยากุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายทักษพร วงษาทิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายทิวานนท์ สิงห์อ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายธีรเมธ บุญภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงนฤกานต์ ดวงบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายบัวระพา แสวงนาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพัชรา ยงยืน

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กชายมินทะดา บัวผัน
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กชายยุทธนา วัฒนสาร
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงรัตนวลี บัวโรย
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงรุ่งนภา ไชยสืบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายวัชรชัย เจริญรอย
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายวุฒิชัย เหลาหล้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กชายศราวุฒิ กาละพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายสถาพร จรทะผา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายสหรัฐ จำปาหอม
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุภาพร เคียงวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงอรสา กาละพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายอาทิตย์ บุญจวบ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายไกรสร ชะตางาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายกริช ทองนำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายคมกริช อุดมพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ยอดผา
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายนัฐวุฒิ ลับแล
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายยุทธนา สุทธนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายวรชัย หาสอน
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายวุฒิชัย โจระสา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงเจตรินทร์ เสนา
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายเมธา ศรีบุตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงกันนิกา หิมคุณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ เพ็ญมาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายสิทธิ หิมะคุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายอนุวัตน์ อเนกา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เหลืองเจริญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงดาวประดับ บุญลา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายภูริชญา รุ่งเรือง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายยุทธนา ทองพานิช

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายศิรินธร กองอ่อน

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงอรัญญา จำปาหอม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงดอกรัก แก้วกันยา

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงภัชราภร ธรรมวิจิต

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงชนิตา เหลือมเหลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงชมพูนุช ชัยมณี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงวรรณพร บรรจงศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงศุลีพร สูงรัมย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายสรวิชญ์ หอมผกา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสิตานันท์ รัชพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา ชาวเวียง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงสุรภา แสงทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายอนวัช ดอกจันลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงอัพกรณ์ พงษ์เสือ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายไกรลาส รอดทุกข์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงนุชรดี ขันคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงวิภาดา ทองคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กหญิงสุพัตรา มอบหมาย
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๑๙

นางพิกุล คุณพาที
๐๖/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๐
นางมณีวัล แสนสุข

๐๗/๑๑/๒๕๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๑

นางอรทัย พืชทอง
๑๕/๐๕/๒๕๐๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๒

นางวิมาลา ทองปลาย
๐๙/๐๔/๒๕๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ เชือจำพร

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงธนัสดา มันนิยม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายสนอง แสงพุฒ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงกนกพร วรรณษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงนุสรา จันทมานิตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ขำทับ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงวรรณพร ดีธงทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๐
นางสาวนัทธมน ฟสันเทียะ

๊

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงกรรณ์ธิมา บุญเรือง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงปาริชาติ สิงกล้า
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงปยดา พันธชาติ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ รัตนเมธานนท์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๕

นางสาวอัมรินทร์ ปาลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๖

นางสาวพรทิพย์ บุญส่ง
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายปยวัฒน์ ขวัญหวัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๘

นางสาวณัฐพร ดำบรรพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายสันติภาพ ขายม
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงพัชริดา วงศ์ษาราช

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๑

นายรัตนะ บุญชิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๒

นางสาวยุวรัตน์ โพธิศรีจันทร์

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงปทุมทิพย์ สมาฤกษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายณัฐยศ จันทร์ปลิว
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

นามวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงขัตติยากร นธะสนธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๗

นางสาวปนคำ สุขเสริม
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๘

นางสาวกัญรินทร์ ปดภัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กชายพีรภัทร ต้นยวด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๐
นางสาวพรมรินทร์ ยุตวัน

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงนิภาภรณ์ โขงวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงธนัญญา อเนกา
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงธณษพร สีสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ลามาตย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๕

นางสาววิจิตรตรา บุตรจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงรพีพรรณ ทองสัมฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๗

นางสาวปยวรรณ นามบุตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงอรอุมา คำเภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงอรัญญา คำเภา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกมลพร คำสาหา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงวาสนา อ่อนกันหา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงวัลยา ปาสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงวาสนา วงศ์เวิน
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ แรกเรียง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กหญิงประภาพร ช้างสาร
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงนันทิวา เสืออุ่น
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๗

นางสาวลัดดาวัลย์ กาละพันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๘

นางสาวจิราภา สอนสินธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๙

นางสาวอารยา โคตสมบัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๐
นางสาวสุภัชชา บ้งชมโพธิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๑

นางสาวปติยาภรณ์ หลอดลัด
๐๕/๐๑/๒๕๓๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงนิติพร ดวงมาลา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงสบัยทิพย์ วิชาพูล
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๔

นางสาววิลาวรรณ นามบุญมี
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายณัฐพล มาทฤทธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงวลัยภรณ์ เบ้าคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะเนตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายพรหมมินทร์ หอมหลาย

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ โคตรสมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

จารุตัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายฉัตรฟา เคนสุวรรณ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงณัฐธิชา แก้วพรม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงดิษยา อิมใจ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายธนาวุฒิ ทองโสภา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงนริศรา พุทธวงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงปภัสสร ปญญายงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุภาษร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงวิจิตรา วงศ์คำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายอดิศร หิรัญศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายกรปวิทย์ วรรณบุตร

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายชัยพร มะกำหิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงปภาวี ศิริผลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงอุมาพร สิงห์กุมภ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายจักรพันธ์ เบ้าน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงจิรยา มณุกร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายณรงค์ ทองทับ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายพิษณุ พัวพวง

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา คำพรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายวัชรชัย ไชยจักร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายสราวุฒิ พรมงาม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา คนขยัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงอาภัสรา หลาบศิริ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงอินทุอร ศรีธัญรัตน์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายกัมปนาท สายหม่อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงกัลญา เพ็งสว่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงชฎาพร สังเงิน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายพรชัย พันแสน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายพลพล อินสุข

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายมงคล โสภวัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงวัชรี ศรีบานเย็น

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายอธินนท์ ใจเย็น

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เวียงอินทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กชายจตุพล ปญญาวุฒิ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงชลดา อินสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายปราโมทย์ ใจทัศน์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายภูมิรพี เรียงเงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายยอดกมล คนยัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายสุขสวรรค์ ราชวงศ์ศักดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กหญิงสุพัตรา วงศ์ด้วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงสุภาพร ยากน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงอารยา บุญรัก
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายอารัณย์ วงศ์ด้วง
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายธนะพงศ์ วงศ์ด้วง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงมุทิตา เจริญพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กหญิงวนิดา อ่อนสีดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายอัจฉรายุ อนุอัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองเทพ

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กหญิงเอมอร ปญญาวุฒิ
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงนริศรา เคนสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงศรัทธิยา ชิณโคตร

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กหญิงกนกพร บุญกอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงกัณญาณี ศรีสะอาด
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กหญิงกัลยา คำเหลา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๔

เด็กหญิงกุสุมา บรรพตาที
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กหญิงจันทิรา สีแหล้
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กหญิงจินตนา ผาหยาด
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สมบัติ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายชินวัตร มงคลเลิศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงญาณิดา ภัทรวดีพร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ วงศ์เกย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายประดิภัทร นาคำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กชายปรีดี ไชยะโอชะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๓

เด็กชายปติ ไชยะโอชะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงปยะพร มณีสาย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายพันกร เนตรวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กชายพีระพัฒน์ คนขยัน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายภานุวัตร ปญญาแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กชายศตพล ฑีฆะ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายศราวุฒิ กุลโชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงศศินันท์ แว่นระเว

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายสินธุชา เติมพันธ์ศิริกุล
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชิณกะธรรม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงสุดาภา นาชัยดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ชิณกะธรรม
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงอรประภา แก้วชิณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กชายเรืองศักดิ

์

คำสิม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์ละคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำแดงสด

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญคำภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สกุลพล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสิรามล เอิบอิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงอริสรา วงศ์ศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายกฤษฎา พิมโพด
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ คุณบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

สิงขรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายธีรพงศ์ การัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายพันธการ ชังบัณฑิต

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายมงคล ลีประไพวงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายวรพงษ์ ปวไธสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี แพงเจริญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงสุภัตตรา บรรพตาที
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

อินทร์งาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงอภิวัลย์ คุณบุตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงอรทัย รัตนเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุจริต
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงนิศาชล นิลคง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงพัชราลัย พวงคต
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงศิริยากร คำแดงสด
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เทียนหอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงสุภาวดี พิมพ์การ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กชายอนุพงษ์ วงศ์ศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายชนาเทพ อ่อนเนตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มงคลเลิศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงพิมประภา พวงผกา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กหญิงวณิชชา มณีจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงวิภาวี ประสมพลอย
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงศศิวิมล คนสูง
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

ดวงพุฒ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงทิพวรรณ หลุมทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงปรางวลัย ร่างกายดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงพรรณิภา อเนกา
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงพัชราภา เรือนพิมพ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงสุพัตรา ไชยลาโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญเสริม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงอรทัย พืชทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กชายชาญณรงค์ ปอมพิทักษ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงทิพย์อนงค์ มงคลเลิศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงนันธิดา อินทฤทธิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กชายจอมพล คำผุย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงนำฝน เกตุไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสนสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายจักริน สิทธิมณี

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ มหานาม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายธีรวัฒน์ ปญญาใส

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายปณวัตร วงษ์เกย

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายปรมัตถ์ มิงเมือง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงวรรณิกา โพธิสาร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายสิทธิชัย ทองกะเปาะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงอริสา โกษา

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร อุ่นหล้า

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายธนพัฒน์ สองสี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงนพรดา นามบุญมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงปวีณ์กร ศุภนิกรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายพงค์ศิริ เครือมัน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ภาระเวช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงวิจิตรา โพธิเมือง

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงเตชินี กลินหอม

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายกฤษฎา เฉยไธสง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายกิตติ เชือเรณู

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ม้าแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงกุลธิดา นุชนาคา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงครองขวัญ ทองคลี

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กชายคุณากร คำมะทิตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กชายจักรพงษ์ พรมสำลี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ เอกเลิศ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงชลณิชา สนธิรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กชายชัยพร โสภานเวช
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๘

เด็กชายชินวัตร ศรีโสภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงญาดารัตน์ วงค์ลาโพธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์คำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๑

เด็กชายณัฐพล ทนทาน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายณัฐพล พสุนนท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายตติยภูมิ ขันจันทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายทรายตะวัน โจระสา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายทินวัฒน์ ด้วงชิณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายธนพล ช่อลำใย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายธนากร ดาเกลียง

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายธนากร แสงอร่าม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงนภัทสร ยีเข่ง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงนริสสา อุ่นหล้า

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงนริสา แย้มปรางค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงนัชฎาพร แสงสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงนัฐพร เงินประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงนาลิน ไชยพันโท
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงนิตยา ไผ่แก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงน้องพลอย ภาระเวช
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงปภัสสร โพธิศรี

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

นรสาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงประสิตา ขันสิงห์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงปยนุช เคนทราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายพงศพัฒน์ ปรัชญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จันจำปา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงพรประไพร คุณานงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงพรรณชิตา แสนโคตร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงพรรวษา กลินหอม

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายพลอธิป สุภาษร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงพัชรา กุลวงศ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายพัชรินทร์ สมชาติ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงพัธรพร หลอดท้าว
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงพาธิรัตน์ เปาจันทึก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงพิจิตรา แสงแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายภัทรพงษ์ น้อยบุดดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงภัทราพร ขุนทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายมงคล บุญทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายมนตรี บุญทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายมีชัย บุญทศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงยุพาพิน นิตลักษณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงรพีพร นิตลักษณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงรัชนี สังขะวรรณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๐ เด็กหญิงวงศ์ตะวรรณ
แก้วชิณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงวรัญญา ดีราชรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กชายวิศวะ สุจริต
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงสุดาพร วงละคร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายสุทธิภัทร สีแว่น
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายสุทัศน์ คุณภาที
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กชายสุทิชัย ศรีดามาศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงสุนิตา อู่สกุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงสุภาพร อินทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายสุรชัย ผิวผัน
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ โพธิกลาง

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายอภิรักษ์ พิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ มีเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงอรปรียา ตาดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงอริสา พูลพล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ แสงแดง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ กาสา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายเกียรติภูมิ ประสมพลอย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายเขมราช บัวทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายเจษฎา สีปุนนำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คงพาน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ พรหมวรรณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ อำตำงาม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงเพ็ญประภา แพงคำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงเมธาพร ประเพณี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงแสงดาว อาบสุวรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายกสิกร บุญมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กหญิงกำไร คงทน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายจักรพรรดิ เก่าจอหอ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงจิรนันท์ สีดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ขอเหนียวกลาง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงจิราพร พันธ์ดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ตู้ทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงจุลลดา ขำคม

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงชลธิชา สิงห์คำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายชานนท์ กลินหอม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายฐาปนัท ขันแข็ง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงณัฐนิชา ลูกแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงณัฐิดา ปตาระตัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงดาริกา ยิงยง

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์บัว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายธนากร เกษงาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายธราดล โคตนนท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมเทียง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายธีรภัทร์ ปดสา
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงนฤทัย พิมพ์ขันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายนลธวัฒน์ ทัดศรี
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงนันทิพร บุญเติม
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงนุชจรินทร์ พวงทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงนำฝน คำเนตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายปยะวัฒน์ ส่วนบุญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ผุยพรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงพรมพร สายตรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายพิพัฒน์ ลุนระบุตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายพุฒิพงษ์ ทองปลาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายภราเดช อินทร์น้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงมณธิชา จุลกิจวัฒน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงมณิสรา เสือนุ้ย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงมณีประภา ก้อมสา

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงรักตะวัน พันธ์วงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายวรรธนะ มีคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงวรัญญา สุดหล้า
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายวัชรพล อ่อนพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงวิไลพร ทานะวิโรจน์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายวุธธิชัย บางบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงศริยา ดีราชรัมย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงศิริพร ทิพย์พร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงศิวาพร รุขะจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทองอ้วน
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงสุกัลยา อุบล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายสุธี ปญโญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา หม่องคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงสุภาพร จารัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงสุภาพร แสนเสาร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ ยมมุข
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กหญิงอนันตญา นาคทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะสาร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เชือวาป

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงอรอุมา มะลิมาตย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงอรัญญา แก้วอาษา

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายเชิดชัย ใสสด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายเพชรพิชัย นรมาตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายเอกชัย ศรีปตเนต
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เรืองโสม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายโชคศักดิ

์

ชูญาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงกรรณิกา ถาวรรัตน์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายกฤษฎิ

์

คำน้อย
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายขวัญชัย นวลใส
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายคำภา จันทร์สด

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายจรูญชัย พลใส

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายจักรี ธงอาจ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงจารวี สุภาษร
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายจารุเดช แสวงนาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงชนาพร อินทร์เพ็ญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายชัยนนท์ มณีวิหค
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญภา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายดนุพล ขันตรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงดุสิตา โคตรบุรมย์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายธนพล ขาวสะอาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายนพดล สายนาค

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงนำฝน เหล่าบุตรสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กหญิงปริญญานุช ปนทะทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงปยะดา ธรรมดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงพรเพ็ญ เหล่าบุตรสา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฟงฮาด
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายพัทธดนย์ คู่สวด
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายพีรภัทร ตรุณพิมพ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงมุฑิตา สิงห์มุ้ย
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายระพีพัฒน์ แสงกำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายศตวรรษ บรรติราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กชายศุภชัย อุดมญาติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายสมพร สายทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กชายสมาน สีแหล้
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงสุชาดา ศรีดามาศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายอธิคม คุณบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายอรรถพล ทองแสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กหญิงอริสา พึงภักดิ

่ ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชนะพา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงเสาวลักษ์ พันธ์ปลาโด
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงแก้วกัลยา พิมพ์ษร

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงแสงจันทร์ วังสระ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๒

นางสาวแสงอรุณ พิลาพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงกรกนก กันหาไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กหญิงจิราพร สีหาบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายจุติพัฒน์ พรมสิงห์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายดลวัฒน์ ลวงไชย
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๗

นายทรายุทธ พูลเพิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กชายธนะชล พันธ์แสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายธวัชชัย สาสีมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงนรินกานต์ บุญลา

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายนัทพล วงค์พุฒ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายบอย ชุมสิงห์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงอร่าม

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปริษา สีทิม

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปวีณา พรประเสริฐ

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๖
นายพรรพษา วงศ์พุฒ

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงพวงเพชร ฝกทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายพีรเดช ขันตี

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงภัชราภรณ์ ธนะจินดา

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายภูวนัย ศรีจรูญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงยุพิน วงศ์พุฒ
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงวรรณภา ไวยัง
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายวีระชน นันทะรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๔

นางสาวสิริวิมล คำวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงสุดชาดา โสระเวช
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๖

นางสาวสุนันทา ปตไตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา สายตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ รุ่งเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายสุวิท คนสัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงอพัชรา หอมชืน

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงอริสา ห่อไธสงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์สิงห์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงแววมะณี พรมวงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๔

นายฉายแสง ชาตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๕

นายชัยอนันต์ พูลผล
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๖

นายทองศรี บัวผัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๗

นายปฐมพงษ์ วงศ์เกย
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๘

นายปรัชญา เกษดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงพรพิมล อุ่นแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายวรวุฒิ ศรียาวงศ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๑

นายศตวรรษ เจริญสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๒

นางสาวสุกัญญา อ่อนเนตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๓

นางสาวสุภาพร เทพบุญมา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๔

นางสาวอรณี เสืออุ่น

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๕

นางสาวเพียงเพ็ญ แก้วกนก
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๖

นายธนพงษ์ สงคราม
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๗

นายชวาลโชติ จันทชารี
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๘

นางสาวณัฐธิดา คูณคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๓๙

นางสาวนิภาพร จันทะชารี
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๐
นายมยุรี คงทน

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๑

นายศรนรินทร์ ทาหนองโคก
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๒

นางสาวศิริภา เหล่าออง
๒๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๓

นางสาวสุภาพร ขันจันทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๔

นางสาวอริสา คำใบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๕

นางสาวณัฐพร ผลจันทร์
๒๑/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๖

นางสาววิลาวัณย์ แสวงวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๗

นางสาวเพ็ญพักตร์ หลักคำ
๐๑/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายกิตติพงศ์ กลมเกลียง

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๔๙

เด็กหญิงจันทิมา โพธิภา

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงวันเพ็ญ อุ้ยวงค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงสุชาดา วิชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายอรรถชัย บุญคุ้ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายกรวิชญ์ จันทวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายกฤชณรงค์ สายกระสุน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๕

เด็กชายจักรกฤษ วงค์สิม
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงทายดาว ทาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๗

เด็กชายพรหมลิขิต แสงชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงศุภกานต์ พลอยหิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงชลธิชา นันทะญาติ
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงรวงข้าว เหล่าเรือน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญกลม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงพิมพร เหล่าเรือน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สารทิศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

อินทร์หอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายอนุสรณ์ ชาสุรีย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงชมพูนุช อยู่หลัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายวีรวัฒน์ เย็นอุรา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายณัฐวร จักษุดำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงจุฑารัก โคตรนนท์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงณัฐธิชา สีมาฤทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กาฬเกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงวิลาสินี กุลสิงห์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา พุทธิชาติ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงวรรณภา ชาสุรีย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงชนัญญา มีบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงกัญลยานี รักไทย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงกาญจนา ด้วงพิทักษ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงจิรนันท์ พรมงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายชานน โพธิโนนม่วง

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ประเทศ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๑

เด็กชายธณากรณ์ ผักกูด
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายธีระภัทร ปองทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายนิธิกร แสงจันทร์นวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๔

เด็กชายประกรณ์ ก้อมสา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายพรชัย พาเคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงภัสราภรณ์ ชมภูพืน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายภูมินทร์ จารัตน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๘

เด็กหญิงยุพาพร สุระพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงศรินทร์ญา แสงจันทร์นวล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สีราชา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายอภิวิชณ์ คำภาเหล็ก
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงอรปรียา ปองพันธ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายอรรณพ ยุตตะวัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายเจษฎา ชาสุด
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงเทียนทอง บุญตา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงแคทดี

้

ศรีเมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๗

นางสาวพัชริดา คำกุณา
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงหัทยา วงค์ฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงฉวีวรรณ จันทมาศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงชมภูนุช เต้าทอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงชลธิชา จักรหล้า
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงธิตินันท์ แสนคูณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายมนต์ชัย ชาดา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงสุภาวดี นันทพรหม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายอนวัช พงษ์สุกรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายเจษฎา บุญหล้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๘

เด็กหญิงเยาวพา ใจสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายกฤษฎา พรหมเสนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำน้อย

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชูสกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา อำนาจเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงนำอ้อย กลันเจ๊ก

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงวัลภา โจระสา
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุวรรณา ดวงสา
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอัสฎาวุฒิ ชารีรักษ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายอานุภาพ บุตรลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงอารตี มุชุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๑๙

เด็กชายเจษฎาพร ปูคะธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงเมวิณี แสงชมภู
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายไพศาล คำภู
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เหลากลม
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายนนทวัตร บัวพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายพีระพัฒน์ จักรหล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายวชิรญาณ์ จันทะปญญา
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงมริษา ชมกลิน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงวรัญญา อ่อนคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงสุคนธวา สอนสด
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายกิตติกร ทีฆายุพรรค
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายธนายุทธ แก้วเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงธริตา สอรักษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายธวัชชัย สีสะท้าน
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายนพรัตน์ ดอนกระจ่าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงนิราภรณ์ ก้อนจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงนิราวรรณ บุญศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงพรธิตา ธนะจินดา

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายพลวัชร ขาวนวน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงวัลภา ธนะจินดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงสุภาพร ผลจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงอริสา โสชาลี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๑

เด็กหญิงเยาวพา เพ็งสว่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ หนูดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายธวัชชัย นิลคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงพิกุล สังข์เงิน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ วงษ์ภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงลำใย แจ่มจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายวันนา หาวงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายวาคี พูลภาพ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชมกลิน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายสถาพร คำพันธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายสนัน

่

อินธิจักร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงสิริรักษ์ พิกุล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงอริญา คำกันหา
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงกฤษณา ดีล้น

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายทศพล พรรณา
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงทัดศรี โทถม
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงนภสร ลานนท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงฝนจิต อุ่นชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๕๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ขันตรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงวนิตา ทับทิมอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงวันธิดา สุริบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ โสมอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๓

นางสาวอมรรัตน์ แท่นคำ
๒๓/๐๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หงส์วงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายธเนตร ผุดผ่อง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงรัตนา อริยะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชมภูหนู
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงสุรภา นพเคราะห์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๖๙

เด็กหญิงจรัสรวี มณีสาย
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๐

เด็กหญิงวุฒิชัย มีทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๑

นายปวีณา ศรีพรมมา
๒๗/๐๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๒

นายพรทิพย์ พะวังค์
๐๒/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา นำรัก
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายจิตรทิวัส พึงจิตร

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายตะวัน คัดทมาร
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายทินกร นิลคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายธนกร เอกพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายนพรัตน์ พวงพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายปฎิภาน บัวศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงปนัดดา สิงห์สา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงพรไพลิน สิงห์ษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายพีระพล สิงห์ษา
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองมาก
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายสันติ อัสการ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ โสภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๖

เด็กชายจตุรพร นิลคำ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายธนภัทร ทองแรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กชายสกฤษฏ์ ส่วนบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายสหรัฐ หอมอ้ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จันชมภู
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๑

นางสาวดรุณี หนูสะอาด
๒๓/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายสิรธีร์ ขันตี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงศิริประภา เกษแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงสุธารินี ศรีมันตะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายสรัล สนร้อย
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุจิตรา อ้วนทูล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชมชิต
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงกุลธิดา พะธะนะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงจิราภา ถนอมสัตย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงชนิดา เหล่าบุญมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงณัฐริกา วรสิงห์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายชาญณรงค์ นักร้อง
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายธราดล ขันตรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงปวีณา บัวทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๕

นางตรีชฎา ตละทา
๐๙/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๖

นางอุบล รุ่งเรือง

๒๘/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ชนะกาญจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พูลสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงตุลา เหล่ามาลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงวรัญญา รอบคอบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงวิระดา ไชยวงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงวิสุนีย์ สิงห์เชือ

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงสุนิตตรา อุ่นศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายสุพรรณ จันทาลุน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงสุภาวิณีย์ มัสยามาศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายสุริยา ลัดดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงเอสรา พันธ์ผดุงกุล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายกฤษดา ดาบุดดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๑๙ เด็กหญิงกัณญาลักษณ์
ดาบุดดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงชฎาพร คงยิง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงฐิตาภา ชมชิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ช้างสาร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายธีรโชติ อ่อนสุด
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายพรชัย วงค์คำ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายพสิทธิ

์

พสุนนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายพัทยา ทนงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายวัชรชัย ทองสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงวิภารัก อ้วนทูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา เซมรัมย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายอภิชัย ถ่ายกลาง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กชายเสกสรร ดีสุดหา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงนิตยา คุณาสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายวรากร วงค์เคน
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ ช้างสาร
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๕
นางสาวชฎาปติกานต์

อ่อนสุด
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๖

นางสาวธิภาวรรณ์ ขันเลข
๐๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงกนกพร เตยตะคุ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ เกียงแสนเมือง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายธีรภัทร พรมลี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงนภัสสร บ่อพิมพ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายประสิทธิชัย เหล่าบุญมา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงพุธรัตน์ นิมาร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงมุฑิตา ตาลหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงรัชนี ศรีอ้วน
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงอนุธิดา วังแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ พลเทพ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายนิวัติ แก้วอดุลย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงวราพร ชอบเพือน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๑๒๘

้
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อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงสวิชญา ยำยวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา ทาเทพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงสุวิกา กัญญา
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงอนุธิดา ประเคน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมพิทักษ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๕
เด็กหญิงกิตติญารักษ์ พลเยียม

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงจารุวรรณ อาจวิชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงนันธิดา สุภานิกร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๘

เด็กชายภาณุพงษ์ เจิง

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงสิราวรรณ โคตรปุย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สาระคำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงอินทิรา จันทราศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงเบญจมาศ สีลับสี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายทัศพล พินพัฒน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ ปูกะธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายนฤเบศร์ นอลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ มัตผา
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๗

นางสาวอำภาภรณ์ กาญจันดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสุวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงพรชนก ลมดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงจารุณี กุดเหลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงทิพย์พิมล โอสถศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงนิธิพร แก้วโสภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงปริญญา สีดาสี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงปยพร จันทาลุน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสายฝน จันคำจร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงอัมรินทร์ ทางชอบ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงอารียา ใจใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงอินทร์ธิรา คำกัณหา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กหญิงปรียนัฐ กาญจนรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ประเสริฐศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายอนุชิต จอมเกิด
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายอนุชิต ประทุม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายเจษฎา ภาวิเศษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงแก้วสวรรค์ มีแสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงพัชราภา สัมมาวงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา แดงโสภา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายกฤษดา สังขะทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คำมา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายธีรวัฒน์ เหล่าหาชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๐

เด็กชายนันทชัย พิเคราะห์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สาสีมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงคชาภรณ์ เวียงสีมา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ บ่อชน
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายสหชาติ แดงโสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายกฤษฎา ชาตรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หล้าดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงจิดาภา เสนาใหญ่
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายฉันทัช ชาตรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายธนบดี จุใจลำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธนากร จันทะเสน

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงนิรบล อเนกา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงปณิตา จำปาขาว
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงมาลิดา ประทุมวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กหญิงยุพเยาว์ มณีแสง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงลินดา สุภาษร
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงวริศรา รวมพร
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงวัลย์นิสา ปองพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

แพงโพนทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายอัครพล ปองพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงเพียงตา จุใจลำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงประกายรุ้ง อเนกา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงพิมพิสุทธิ

์

โคสมบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสกุลภรณ์ ก้อนคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงเยาวเรศ ประเทพา
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงโอ๋ นิลเอวะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงภัสสร โนนสูง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงมัสยา ทองปลาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา เสระทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กชายทิชานนท์ บุตรวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงผกาวรรณ พุทธาทาบ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายชาญกิจ หอมพรมมา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงทิพย์เกษร ทองลิมสุด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงธนัญญา กิติวงศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายธวัชชัย โสดากุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ตาดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงนิชนันท์ จันทอง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงปวีณา มีพิมพ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายพนิต โสดากุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงลลิตา นาคีรักษ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายวีรภาพ ผึงผาย

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายวีรยุทธ บุตรวงศ์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายศราวุฒิ คุณะฤาชา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายสงกรานต์ พลชม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสมเจตต์ บุญลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายสมโภชน์ สีดาสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายสุริยา ทองปด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงสุวรรณี ปาสาบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ดวงพุฒ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายอรรตชัย ทางชอบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงอรอนงค์ เรืองสา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายเจษฎาภรณ์ มันยืน

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กชายเศกศิริ พูลพล
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายชินวัตร คนกลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงปทมา มีเลิศ
๓๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายรัชชานนท์ สาสีมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายสิทธิพร อ่อนเนตร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๗
เด็กหญิงสุพรรณนิษา คลังวิจิตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายอนุพงษ์ ผ่านพูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงบุสฎี ภูทองสุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงพรชิตา เชิดรัตนะสกุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๑

นายอรรถพล คำกันหา
๒๗/๐๗/๒๕๒๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงศุภกานต์ ทองสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายการัญภาส สืบสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๔

นางคำปน นิสดล
๐๑/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๕

นายณัฐนันท์ ต้นโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๖

นายสุนทร สมบัติไทย
๐๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) วัดคูขาด  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๗

นางสาวลาวัลย์ ศรีฉลวย
๐๑/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๘

นางสาวประยงค์ สามาอาพัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงณัฐมล ชินทวัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กชายณัฐวัจน์ สืบสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงธิติญา กำลังแรง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงนภาพรรณ ชินทวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงมานิตา สืบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสุมินตรา หาญลำยอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายอภิชาต ชูแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายวรวัฒน์ เยียมรัมย์

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงจริยา แสนหยุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงสุภัคธิดา แสงศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายเวียงชัย พึงทอง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

อยู่สุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายธนพล ชินทวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายศรานุพงษ์ เชือสิงห์

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายพิฆเนศ นารีกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงวิภาธินี พรมรัตน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายอภิสิทธ์ สารบูรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายสิทธิพร พันลำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายเอกลักษณ์ ทองทวิง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายจิรพงษ์ เจริญวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงชฏาพร ชินทวัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ลาดเริม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

วัดหนองเหล่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงภัครมัย สุนทรักษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงนุชจรีย์ แสวงนาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงยาง วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงญาดาภัทร์ บุญประวัติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายเอกชัย ปสชาราษฎร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธนาวัฒน์ คงศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๖

เด็กหญิงกนกวรรณ พานขันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามน วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงขนิษฐา คู่กระสังข์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงสิริวิมล เข็มเพ็ชร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงช่อแก้ว กอมะณี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ วัดยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๑๒๘

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายธนบูรณ์ สุทธะแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงรุจิรา ประอางค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงเพชรา เทศนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ วัดยางน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุ้งทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายเกียรติบุตร บุ้งทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ คำเสมอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เชียวพรรษา

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชัยชนะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ รอดนอก
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายทวีป คำทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายนที บุญไชย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงปนสุดา มุ่งงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงปยสุดา ชัยจิโรภาส
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๓

นางปุณยนุช อุ่นจิตร
๒๙/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายพงศกร สุขเกษม
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายพัทธนันท์ บุ้งทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงพุชิตา ปวงสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายมงคล พรมลี
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงรัชฎา หาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงวรรณวิไล ชาเมืองกูล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงวรัญญา คำทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๑

นายวราวุธ บุ้งทอง
๒๒/๐๔/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงวลัยภรณ์ ปวงสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๓

นายวิมาน สายธนู
๑๗/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ บุ้งทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงศศิกานต์ คำเสมอ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงศุภธิดา บุ้งทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงสุชาวดี พรมลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ บุญพา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงอริสา อ่อนประสงค์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงอังคณา ดีพร้อม
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว วัดนาซาว  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายธนิตชัย บุญเพ็ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

วัดธาตุน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงทิชา ไชยวัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

วัดธาตุน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงปยะฉัตร เพียรจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายวราเมธ หมายมัน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๑๒๘

้
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อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พูลพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงชลดา บุญศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายปวริศว์ พิมพ์พันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายวชรพัธ์ พันธ์ศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงจิราภา วงศ์จันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงนงนภัส สิงทอง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงอรสา ไชยสิทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๒

เด็กหญิงสุติกาญน์ มีคุณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงเปรมศิริ สีส่วน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปาข่า  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายวิธยุตย์ มีคุณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายวีระภัทร หวลคะนึง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายศตวรรษ มีคุณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๗

เด็กชายศุภกิจ เทือกศิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงสุพรรษา มุ่งหมาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายเอกศักดิ

์

แสงจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงณัฐณิชา หมายมัน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ กิงจันทร์

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย วัดแสงน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงนภาพร จินดาบุตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีทวน วัดธาตุสวนตาล  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงจิราพร ขันสิงห์
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี วัดบ้านหวาง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงอัญชลิกา จันทร์เขียว
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหวาง วัดบ้านหวาง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ประพฤตินอก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

วัดหนองโน  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายกิตติเชษฐ์ สารภาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วัดหนองโน  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงนิภาพร เริมศรี

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วัดหนองโน  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ สุขจิต
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน วัดหนองโน  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงเนตรนภา แสงสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม วัดหนองโน  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงภัทราวดี สุทธิพงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน วัดหนองฮี  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงนิยดา แสงคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา วัดอัมพวันนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๒

นางสาวหทัยภัทร วันเพ็ญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสหธาตุศึกษา วัดโนนกอก  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงศรุตยา แก่นสาร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดบ้านชาติ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๔

นางนภา จินดากุล
๑๒/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ วัดบ้านชาติ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงธารารัตน์ ฤกษชัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงธมลวรรณ อินเอียม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก่าขามวิทยา วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงภัคพิมล ปวงสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงจินนาลี ทองทิพย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงอริสา เกษาพันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็ง วัดบ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายศุภกิจ บุญไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดู่น้อย วัดบ้านเค็ง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายวรพรต ผลพะเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงชนิกานต์ เชียงรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทวีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงอรทัย ชัยมา

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๕

นายณัฐวัฒน์ ยึดพวก

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงพรรณทิพา ศรีจริยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๗

นางสาวสุทธิดา วงศ์ไตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๘

นางสาวเสาวลักษณ์ เดชคำภู
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงธัญจิรา พิมยัง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงชยุดา บรรดิษวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ นันตะวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงพรจิตร บุญล้อม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๓

นางกนกกาญจน์ เกษเจริญคุณ
๓๑/๐๘/๒๕๑๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๔

นางขนิษฐา นิตย์สุวรรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๑๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๕

นางสาวฐิติพร ภูมิการีย์

๒๘/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๖

นายทัศน์ปกษา ภาเข็ม
๑๖/๐๓/๒๕๐๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๗

นางสาวนาฏยา ขันติจิตรา
๐๘/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๘

นายปริญญา สายแสง
๑๓/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๗๙

นางสาวพยอม หวังชืน

่

๒๐/๐๓/๒๕๐๖
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๐

นางพรรณวดี แสนทวีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๑๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๑

นายมานพ บุญกอ
๐๓/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๒

นางรัตนา พัฒนชัย
๒๔/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๓

นางราวีวรรณ หลงชิณ
๐๘/๐๒/๒๕๑๒

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๔

นางวรรณศรี สายสุด
๑๐/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๕

นางศุทธินี  พรรณาภพ
๒๙/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๖

นางสำเริง แสงวิเชียร
๐๓/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๗

นางสาวสุกัญญา มาลัยงาม
๑๒/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๘

นางสุภาภรณ์ ศิริชัยวัฒนกุล
๒๖/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๘๙

นางอัจฉรา กุลราช
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๐

นายอาทิตย์ กุลบุตร
๑๖/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๑

นางเตือนใจ ไทยแท้
๐๘/๐๖/๒๕๐๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๒

นายเทอดไท คงงาม
๐๑/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๓

นางสาวเรือนเพ็ชร กิตติพิมานชัย
๐๖/๑๒/๒๕๐๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงปนัดดา คำภู
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๕

นางสาวพิมลวรรณ เคนสุข
๑๐/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๖

นางสาวศิริพร จันทร์ดก
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๗

นางสาวเด่นนภา หอมเย็น
๑๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๘

นางเพ็ญนภา พุ่มทอง
๒๗/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๖๕๙/๑๔๙๙

นางสาวฐิติมา พรมทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๐
นายณัฐนนท์ พัตรา

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๑

นายธนพร วันทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายธนวัฒน์ พุ่มจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายพัสกร สีทาป

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๔

นางสาวพิมพ์ใจ ปานทอง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๕

นายพีรพัฒน์ โพธิงาม

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๖

นางสาวรัตนวรรณ สีทาป
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๗

นางสาวสุภาพร ดกงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๘

นางสาวเปยทิพย์ อรรคบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายณัฐกานต์ สายสร้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงพัชรา โสภี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงศิรินันท์ วรรณคง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงอรทัย บุญอาจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายนนทกร บุญอาจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๔ เด็กหญิงรัตน์ติญาภรณ์
กัณหา

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงกรรณิกา บัวใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงชลดา พรมเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สมชือ

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์แดง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงนภา กันยามา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงรุ่งนิรันทร์ สีหันต์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงวรรณภา คำพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงวรารัตน์ พรมเกษ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงสุชานุช คำพันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสุพัตรา คำพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงสุภาพร ศรีจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงอริศรา โพธารินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงเชษธิดา สีมาตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ จรจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงพรประภา วงษ์ชัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายภูวเนตร วงค์ชมภู
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ถินลำปาง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายสัณหณัฐ บุญโส
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายจักรพรรดิ ดานะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงชลธิชา ทองสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ มะอินทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงทักษพร สอนสา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายธีรเดช พรมลาย
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายวรายุทธ ยีคำ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายรณกฤต สุวรรณกูฏ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ แรมสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กชายธีรเดช ศรีจำปา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงนริศรา คำยศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงอรวรรณ ศรีสุข
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงอารียา สาคร
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงอารียา เค้าทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายจักพงศ์ อินทร์เลิศ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงกนกอร สอนษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ แสวงศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงนำค้าง เยือกเย็น
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงบัณฑิตา จันทร์ส่อง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กชายวัฒนา แก้วกล้า
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทรัพย์พร้อม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงอัจชาวดี รัตนศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงอารีญา นามทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงกัญรัตน์ พรมเกษ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงนันทิวา ศรีไชย
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายพีระพัฒน์ พุ่มจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงจิรนันท์ ศรีจันอ่อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงณัฐวดี อ่อนสี
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงนิภาวรรณ พรมสุวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงปริศนา ทองลึม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงพรรณิภา พลายวัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงมลธิรา กันยามา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงสุภัทรา คงมาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงเฉลิมพร รุ่งแสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงจิระนันท์ บัวดก
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงวณัฐนันท์ บุตรบัว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงสายธาร กุสโล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวผัน
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๐

นางสาวสุทธิดา ชินพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๑

นางสาวสใบทิพย์ พาแพง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๒

นางสาวอารยา โสภา
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๓

นางสาวณภัชนันทร์ มัครินทร์ศิริ
๒๗/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๔

นางปาริฉัตร บุดดีสิงห์
๒๓/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๕

นางสาวอรวรรณ พันธ์วงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๖

นางสาวบัณฑิตา พรมจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงศศิธร ศรีรักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบัวงามวิทยา วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงณภัทร มอบหมาย
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๗๙
เด็กหญิงนิระประภา สีตะวัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงวิจิตรา ทองไทย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ คำบุญเรือง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล ทวีพัฒ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงธีรนาฎ กุลธิ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงนันทกานต์ โลกรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงประไพพร บุญโสภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงผกาวดี กัญญาชาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาวัง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายวศิน พาวัง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา บุญเชิญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๐

นางสาวศุกจิรา ศรีโสภา
๑๒/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๑

นางสาวสุประภาดา ทีรวม
๒๘/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๒

นางสาวทิพย์วรรณ ทิพวงค์

๓๑/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงสุชัญญา ภักดั
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงอทิตยา วงคำผา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก่นจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงชาลิสา ดานำคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงสุชานันท์ ไชยชนะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงฐิตินันท์ สุโคตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๖๕๙/๑๕๙๙

นางลัดดาวัลย์ ธานี
๒๙/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงกมลฉัตร ไชยบัวรินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ อ่อนศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ขาวสัน

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา สุขสานต์
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงวริศรา บุญธรรม
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงสุพัตรา สาธุจรัญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงวรรณวิภา วิริวรรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงวิภาดา ไชยบัวรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงอินทิรา มาลาสาย
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงอิสราภรณ์ อ่อนศรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายกมลชัย เรืองศักดิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๑ เด็กหญิงกรัณติญาภรณ์
เถาว์ทุมมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมกอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายคชาภรณ์ สายสุพรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงชนากานต์ แสวงวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงธิดาภา สาธุพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

จันพวง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงพนิดา บัวพา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โคตรตัสสา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงสุมิตรา ท้าวคำวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายสุรนนท์ ดวงแสน
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พานารัตน์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงบัวรินทร์ ทองนุ่ม
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงภัทรภร พุฒตาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงสุขิตา ทัศศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงอรยา ทองอาจ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุดาภัทร จันทร์เวียง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงกนกพร โภคทรัพย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงกุลนันท์ ทวีการ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายครรชิต เย็นเสมอ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงจตุพร อุทัยศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงจินตนา แก้วโมลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงทิฆัมพร โคตรเพ็ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงวนิดา สระแผง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงอัญชลี แก่นสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายเกียรตินนท์ พวงอนันต์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายเด่นดนัย หล้าสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๘
เด็กหญิงแพรวพรรณ ทุ่งสว่าง

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศิริบูรณ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๐

เด็กหญิงกฤตพร สิงหรา
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงจันโสดา บุญรักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายทศพร ผาดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายพูลสวัสดิ

์

สุขดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายรัตนพงษ์ ปสนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญรักษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงเพชรสี ศรีสะอาด
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายเตชภณ มานะโส
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีนอคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุริยันต์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงสุวรรณี เทียนแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายอธิราช วงษาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายเสริมชัย ดวงศรีแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงนิรชา คำสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดจิตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายรักเกียรติ วงศ์วัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายอานนท์ ดีเทียน
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๗

นางสาวกาญจนีย์ คำวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ แอนโก
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายชัยณรงค์ แตงผลต่อ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายชัยวัฒน์ วุฒิสังข์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายทวีทรัพย์ พรมกสิกร
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายธนากร เหลาทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายธีรพงศ์ สาธุจรัญ
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายนพรุจ เงางาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายพลพรรค ถาวรศักดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงมาริษา ยวงทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงรัตนา พรมวัลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายวีรภัทร โล่ห์คำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายวีระภัทร โสระทิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายศรายุธ ขันทะวิชัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายสนธยา แผะกระโทก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายสุทธิชัย เสนาภักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายอธิพล ไชยบัวรินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สำราญสุข
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา วงษาหาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงเมทินี บุญครอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายเอกอนันท์ บังศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายเอเปค ริปนโน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ยังจันทร์อิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงนิชาภา บึงไกล
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงปภาวดี ปอมหิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กชายปณวัตร แสงตา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงพัชริดา ครสาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายศุภชัย ไชยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงสมอักษร พุฒพวง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงอรัญญา จรูญแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายเขมณัฐ เก่งธัญการ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายเสกสรรค์ พวงพี

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงชนิดาพร ไชยรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ประสาทศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายธนากร รักษาเชือ

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายภัสกร คำตา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงยุวดี โพธารินทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๔
เด็กหญิงวรรณประภา

วรรณสิทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายวัฒนา พึงพบ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายศรายุท เรเดอร์
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ ยางงาม
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายอรรถวิทย์ บึงไกล
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงเกสรา ลาภสาร
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายโยธิน ภูกานัน

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา ศรีหงษา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทะไข่สร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงจุฑามาศ จันทสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงชลธิชา พลายงาม
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ลีพล

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายธนกร วันชา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุวะสี

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายนวมินทร์ ไชยรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายนิคม พาพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงนิตยาพร ดวงมณีย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงนิรัตชรา ภูกานัน
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายบุญหลง ไชยรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายปริญญา สมจิตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๔
เด็กหญิงปวรรณรัตน์ หัตถะวงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงพรนภา พลาโส
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงพรพิมล ต้นโพธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพิชญาพร สุพล
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงมัฑนา กองทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงยุวลี ดวงมณีย์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงรัชนี ฉวี
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงวนิดา จันทฤทธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงวัลนภา พรมราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงวิไล ศรีหาบัณฑิต

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงศุภารัตน์ บุญพบ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายสิทธิชัย พุ่มแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

รัตนะ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายอดิศร ปริโส
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายอภิวัฒน์ กองวัด
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงอริษา ตลอดพงษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายอานนท์ โคตถา
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงอานันตยา บุญสระ
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงอารี ศรีนาค
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงเจนจิรา เด่นพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายเดชศักดิ

์

สายทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงเพชรลดา ปนเกตุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงกฤติมา สีบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายกันตพิชญ์ ภายสร้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายจักรี ประธาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ ภายสร้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายธีรภัทร คำชมภู
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ละนิโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงวนิดา วงชมภู
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงวิชุดา โคตรวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายวิศรุต สุพล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงศรัญญา วันโย
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงศิริประภา เวลา
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงศุภศรี ศรีนวล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา จำปาเทพ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายเจษฏา ศิลาเกษ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงกัลยา มังฆะการ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงทิพวรรณ มุสภาพ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงปราณี พรหมดี
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายแสงตะวัน สระแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๕

นางสาวรุ่งรัศมี มะโร
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายธีรภัทร์ สวัสดิผล

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายปรีชา ภายสร้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงมลนภา บุรารัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงสุปราณี ตรีพักตร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายไมยรักษ์ บุญช่วย
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายธนากร วันริโก
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายนฤพล กำจัดภัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๓

นางสาวกนกวรรณ ทาลา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายกฤษณะ พร้อมสุข
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายกันคินันท์ น้อยตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายกิตติชัย ทองคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงกุลปรียา บุญศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงเกศราวดี เคระนะกาโย
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ภาคโพธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงแก้วตา ว่องไว
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงขนิษฐา ว่องไว
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา โพธิแก้ว

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายคณิน เภาอ้วน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายจักกรี วงค์นอก
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา หงส์ศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงจิรภาพร ผลชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๗

นางสาวจิราภรณ์ ศรีขะปดสา
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงจิระนันท์
เทพพิพัฒน์ชัยกุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายเจษฎา จันทะยางค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายชนกานต์ พันแสน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงชลดา เติมพรม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงชลธิชา เจริญดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กชายณรงฤทธิ

์

สมหมาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงดวงฤทัย ใจตรง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายธนากร ลือชา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงธัญชนก บุสภาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๗
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เมืองมัจฉา

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายนันทพงศ์ มุ่งสมัคร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา ก้อนทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายปราโมทย์ บัวขาว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงปรารถนา อินทะแสง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงพนัสดา อาสา
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กหญิงเฟองฟา พิชยานุวรรต
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ เรืองแสน
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายภราดร อรุณสว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายภูริเดช สิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงรัตนาพร เทียมกลาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายราเมศวร์ พึงนา

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงสุวรรณี อยู่คง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายอนันต์ บุญทรัพย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายอนุชา ศิริคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายอพิชิต ภูติรักษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พลเยียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงอริชา เตระนะกาโย
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

เคนบุปผา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๖

นางสาวกัญญารัตน์ ลีลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๗

นางสาวสุนิสา น้อยตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงวศินี ลาพ้น
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๖๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงรัชนก วิบูลยศริน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงนฤดี โอษฐิเวช
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงวิชญาดา สุริบุตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงสุวรรณา ชารี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายสุริศร์ ธนะวงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงศิรินภา กิงสกุล

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงจารุวรรณ กิงสกุล

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงเยวภา แสนทวีสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี รืนเริง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายพงศธร ทับทิมหิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ เทียงธรรม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายศุภชัย ขนทรัพย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายธาดา กุสะกะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายฐิติพงศ์ เจริญท้าว
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

งอยจันทร์ศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายชนะสิทธิ

์

บุญเลิศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์ ตันเลิศ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงพุทธิดารัตน์ สีหานาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แจ้งจิตร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงพฤกษา โทนผุยถิระ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงณัฐฐา เกียรติวิริยพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๐

เด็กหญิงสุวนันท์ จักรสูง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๑
เด็กหญิงประกายดาว การีวัฒน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงสุธาวัลย์ สถาวร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายธนาคาร ธนะวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายณัฐพงษ์ มะลิวัลย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กชายจิรเดช ไชยสัตย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนะวงค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายสรายุทธ สายทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายธรธร นาคสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๓๙

เด็กชายราเชน เจริญท้าว
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สาระคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงวิจิตรา โสดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงภาวันตรี ช่วยจำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงนฤทัย สมศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายวงษ์ษา มาลาดาษ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายจักรนรินทร์ เหลือมหล้า

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ เบียสิงห์

้

๒๓/๑๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สุยะลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงประภัสสร ชุลีกร
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงปนัดดา แก้วสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๐

เด็กชายสุพชีพ แถมวัล
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายโชคชัย โอษฐิเวช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา บุญอ่อน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายวีรชัย อักขระ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๔

นางสาวรัศมี อินทชิน
๑๕/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๕

นางสาวลักษุณา ทวยมาตร
๐๕/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านลาดสมดี วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายจารุวิทย์ มูลม่อม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรราษฎร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายทรงพล ธรรมรักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายธนธรณ์ หลงชิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายธาดา ชุลีกร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายธันวา สมาฤกษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายธีระพล ลาภาชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายปญจพร บุญพา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายพีระพงษ์ อินทร์ยู่
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวิรพงษ์ เจริญรอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายอลงกรณ์ นามผล
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายอิทธิกร มณีกรรณ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๘

เด็กชายอธิราช กลโยธิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา กาละวัน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงชนากานต์ หงษ์เปล่ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงดวงพร ปูคะภาค
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทุมนันท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายอิสระ เชือคำฮด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายธีรเดช จรลี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงกัญญาทัต บุญพา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงณิชกมล แก้วศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงปานทิพย์ แสวงทรัพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปตพี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงวาสนา วามะเกต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงวรินยุพา วงษ์จวง
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๑

เด็กหญิงสมฤทัย สุภนัก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงสุธิดา บุญอ่อน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอรอนงค์ โทสิงห์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๔

นายเทพฤทธิ

์

บัวโรย
๐๒/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๕

นายชำนาญ ศรีชัย
๐๙/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๖

นางจินตนาพร ศรีชัย
๐๙/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๗

นางพิสมัย ทองรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๘

นายบุญยืน เหลากลม
๑๖/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๘๙

นางสาวชลดา สิงสีทา
๑๖/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านศรีสุข วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายสิทธิพงษ์ ศรีมะณี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายสราวุธ ทองอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงวิมลณัฐ ถวระสันต์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุดธิดา เฉลิมศรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงอรัญญา กอแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๕

นางสาวอริญภรณ์ กันยามา
๒๔/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ วัดมุจจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๖

นางทัศนีย์ รักษาสี
๐๑/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายชนะพล สีทิม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายอดิเทพ อินโสม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงกรพินธุ์ เหล่าโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุชาดา ยุบลพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงคคนางค์ ทองปลาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายชนน ประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจิก วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ ดอกไม้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจิก วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงมณิสรา ไม้น้อย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจิก วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงศศิวรรณ วงกลม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจิก วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายภานุวัฒน์ เรือนพิมพ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๘

เด็กชายวันชัย สุภาว์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายศรัณย์ บับพตาธิ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๐

เด็กชายศราวุธ พวงแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี ทิพย์อามาตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๒

นายเฉลียว ศุภษร
๑๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย พิมพ์ไกร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ วัดอันตรมัคคาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงชฎาพร บัวศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ วัดอันตรมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๑๒๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายจิรชัย มณีกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายชลทิศ อุผา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายชาญชัย ประสานวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายดัศกร เถาว์สอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายทรงพล พุดชา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๐

เด็กชายธนธรณ์ พุทชา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายนครินทร์ พรมคุณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายนครินทร์ อุทุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายพรชัย หาระสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายพสิษฐ์ ทองเกลียง

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายภาณุพงศ์ บัวขาว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายภานุพงศ์ วงศ์ผุย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วสีใส
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ อัจฉฤกษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายวารุฒ แก้วสีใส
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายพิศิษฐ์ พรมสีใหม่
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ พละพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ เจริญรอย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร งามสนิท

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงกิติยา รัชพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงจีรวรรณ จำปาปา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงญาติกา สายตรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงพรรณพัชร พรมสีใหม่
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงพรรณนภา เจริญรอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงพัชรภา ทองเกลียง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงวิภาวัลย์ ศรีสำอางค์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงสุมิตรา หลอดคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงอนิตา ปตพี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงชุติมา ทองคำใส
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๔

เด็กหญิงปริยนันท์ เรืองสัตย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงเกวลิน ทองเหลา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดทุ่งศรี  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๖

เด็กชายวินัย แก้วทน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงวิไลรัตน์ แสวงทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงปริสสรา พิมพา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายกฤษฎา ชายผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงสุธิรา เพ็งสกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายศรายุทธ แจ้งจิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายศรายุทธ พูลมาก
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงสมฤทัย คำวัน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญยงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงปาริชาติ สมหวัง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงวรรณวิสา สาซุเซา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงวรกานต์ ขาวสะอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงสุภัสสา จันพูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงเกสรา ทาวะรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๐

นางสมปอง ยุตะกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๑

นางสาวเขมิกา วิลาวรรณ์
๑๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๒

นางสาวนันทนา วิลาบุตร
๒๐/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๓

เด็กหญิงสุปราณี มิงมูล

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สมพล
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงเสาวรัตน์ ธรรมละเอียด
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๖
เด็กหญิงบุษบาวรรณ ไหว้พรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธวัลรัตน์ ศิริสุข

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หาแคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๖๙
เด็กหญิงฉัตรชญาดา คำชาติ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีสุระ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงขิมมิกา อำพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๒
เด็กหญิงบาสุทธินันท์ สมาฤกษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงนภัส บัวชืน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงปนัดดา โชติการ
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงกาญจนา หาเคน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายสุนทราพร ไชยสุด
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายภาคภูมิ สมพล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงพรชิตา บุญเย็น
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ หลอดคำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงปยธิดา อาษาพนม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงพัชราพร ไชยะนาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายราชภูมิ อ่อนท้าว
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงปนิดา หมุนแคะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงภัคจิรา โคตรชัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๕

เด็กหญิงอรปรีญา พลพนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายธนาบูรณ์ ทองมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงพัชรพร เลงไธสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงพัชรีย์ ทีอุทิศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงพรลัดดา ทองวิบูลย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๐

เด็กหญิงดวงใจ ชาหา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจ่าย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงนาตยา อรอินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงนภัสสร บุญเลือง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงกรกวรรณ นามูล
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงปาริชาติ กงใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงวราพร สิงห์คำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงธีราพร แจ้งจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงพจมาน ทองคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงรัชฎาพร วันโท
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๑๙๙๙

เด็กหญิงกนิษฐา ท้าวมา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๐
เด็กหญิงจิตรทิวา คำวัน

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงศิริกัลยา มูลคำเหลา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๒
แม่ชีคำมุ่ง โททอง

๐๑/๑๐/๒๕๐๘
วัดศรีตัสสาราม วัดศรีตัสสาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๓
นายชัยยา แก่นอินทร์

๒๖/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายพิชัยมงคล งามจันทร์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงกันต์ฤทัย เรืองสมบัติ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงนัฐจิรา บุญอาจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สรรศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงรัชวิภาวดี แสงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงอาภาภรณ์ งามจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงอารียา เกตุธานี

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงอำนวยพร หิมะคุณ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๒

นางสุภาวดี หงษา
๑๒/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๓

นางมยุรา จันทร์ดวง
๒๕/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายปรัชญา วิลามาศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายธีระทัศน์ ศรีธรรมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายอิทธิพล ศรีวงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงนริศรา ตระการจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงไพรศิลป สุขบาล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ เฉลิมวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงธีมาพร วงษ์พรมมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๑

เด็กชายไชยวัฒน์ จารุตัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงพัทธีรา แก้วพวงดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายนิพนธ์ วงษ์วัลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายสิทธิชัย บุญจวบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๕

เด็กชายอนุชา จันทร์ขาว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงนิดา บุญค้อม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีพูล
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงสาลิกา จันทะเนตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๒๙

นางสุกาญจนา ชาติสมร
๒๕/๐๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงสุพัตรา ผาด่านแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๑

นางสาววิภากรณ์ กำเนิดสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายชัยมงคล ปาทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายธวัชชัย แสงแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายนพพร เอือแสวงธรรม

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงรมรัตน์ แกะมา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงศุภิสรา ช่วยญาติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๗

เด็กหญิงอุมาพร สุดไชย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงชนาภา ขันแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา รูปช้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๐
เด็กชายฟาลิขิต เผ่าภูรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงมุธิตา แลดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงวราภรณ์ ลูกศร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๓

เด็กชายธนโชติ สุขช่วย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๔

เด็กชายกิตติพัฒน์ สุดไชย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๕

เด็กชายสิรภพ คำแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๖

เด็กชายกิตติชัย เจียงคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๗

เด็กชายณัฐภัทร ทาลี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๘

เด็กชายธนกร นนท์พละ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๔๙

เด็กชายพีระพัช ยงโภชน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๐
เด็กชายอนุมัติ กินนอน

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๑

เด็กชายสุภาพ ทีรวม
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงชนิกานต์ บุญเติม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๓

เด็กหญิงสุนิตา ลัดดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๔

เด็กหญิงปทมาวดี เครือสีดา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงกิตติกา ขนทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๖

เด็กชายชินวัฒน์ ลัทธะโล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุรพล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๘

เด็กชายดนุภัทร สุขช่วย
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๕๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ คำแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายสุธิวา ขันที

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๑

เด็กหญิงกรวิไล นามบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๒

เด็กหญิงจารุภา ดอกพุฒ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงฐิติวรรณ ไหลหลัง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลัดดา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงรุจิรา สีสำรวม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๖

เด็กหญิงสิริกร แสงมณี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ประทุมทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๘

เด็กหญิงสุมิตรา ชัยธานี

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทม วัดแสงอุทัย  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงอัญชนิดา ดีไวย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงสุกัญญา สุดตา

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๑

เด็กหญิงธนิสรา พุฒหอม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายคมสันต์ กองบุตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายเจษฎา เหลาผา
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๔

เด็กหญิงชนกนันท์ บ่งเทพ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงชลธิชา วงค์นอก
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๖

เด็กชายฐิติวุฒิ แก้วลี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๗

เด็กชายณัฐพงษ์ คำเพ็ชร
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงณีรนุช ดารา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายธนวัฒน์ ทองทัพ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายธีรวัฒน์ คู่แก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๑
เด็กหญิงพิชญ์ทรัสตี ภะวัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๒

เด็กหญิงภรทิพย์ คำทา
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๓

เด็กหญิงมนัสวี คมสัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๔

เด็กชายเมธี จอมขวัญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงวิจิตรา โลมรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงศิริพร คำพู
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๗

นางสุปรานี จันดาษ
๐๑/๐๔/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๘

เด็กหญิงอารยา พาดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) วัดปุญญานิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๘๙

เด็กหญิงกนกนิภา มีศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงกัลยาณี เครือคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๑

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ชาดดา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๒

เด็กหญิงจีรวรรณ แก้วลี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายทองประเสริฐ

เครือคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๔

เด็กหญิงเทียนรุ่ง รัตนก้านตรง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๕

เด็กหญิงธนรินทร์ พรพรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๖

เด็กหญิงธันย์ชนก พาดี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๗

เด็กหญิงนริศรา เครือคำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงประภาพร เทียวไทย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงพัชรพร พาเชือ

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๐
เด็กชายพัสกร วันนา

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ธรรมเกษ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๒

เด็กหญิงมุกธิตา เนมังสัง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๓

เด็กหญิงยลลดา มะปรางกำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๔

เด็กหญิงรุจิรา ดีไวย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายศรีวิชัย โยธี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๖

เด็กชายศิริชัย แก้วปชฌาย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงสรัลพร แซ่กอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เครือคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงสุวิมล พันแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๐

เด็กชายณรงค์เดช คำมุงคุณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สืบภา
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพอก วัดวนวาสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงสุนันทา ชาลีหอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนงัว วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๓

เด็กชายจรัลชัย ทินโนรส
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายจักรกริช หมูนหมาย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ รวบรัด
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ นุรสินธุ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายเดชบัญชา ดาผา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายกิตติพงษ์ กาญจนพัฒน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายธนภัทร หาระสาร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายวิทวัส ศรีทนต์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายศักดา จันทร์แรม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายสวิตต์ ผาเพศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงสุนิภาริณี เทียมทัศน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงสาวรินทร์ ปุยปญจะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงสมฤทัย นาคบังเกิด
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงมยุรี เสริฐสม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๗

เด็กชายอัครวินท์ บุญมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบ่อหิน วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงธัญญานุช การินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงเขมิกา เพ็งแสง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๐

เด็กชายอภิธาร ไทยแท้
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายเวชนิพนธ์ กาญจนพัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๒

เด็กชายนิติกร เจือบุญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

พูลภาพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายกษิดิศ ทวีพัฒน์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงเดือนนภา ชินภาชร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงฐิติวรรณ พึงหนู

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงแพรทอง มุสะกะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงอัจฉา คังคา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงศุภาพิชย์ ตาบุดดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงศิริวรรณ เหลาคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศิลาวัฒน์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ว่องไว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายชิษณุพงษ์ เหลากลม
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงคนึงนิจ ช่วยสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงจิรพรรณ อาลัยสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายเจษฏาภรณ์ โกมลศรี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๗

เด็กหญิงฐิติกานต์ ฟองลม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ คำสนิท
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๔๙

เด็กชายดอกรัก ช่วยสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายนพชัย เชือท้าว

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงนันทนาพร ว่องไว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงนันทิยา สมคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายปญญา ทาดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงเพชรอิศรา เสน่หา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายยุทธนา น้อยตา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายวิทวัส มุทาวัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๗

เด็กหญิงวิพาดา วงศ์ใหญ่
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายวีรกร สิมพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๕๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

รูปสูง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๐

เด็กชายศราวุธ โกมลศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๑

เด็กชายศรุต บุญอุ้ม
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงสายใจ นิยันตัง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๓

เด็กชายสุทธิภัทร เชือประทุม

้

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายอนุพงษ์ บุญทรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง วัดจุฬามณี  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงจันทร์ธิดา จำปาศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงจืรัชฏ์ กิงสกุล

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายเจตพร อุโคตร
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๘

เด็กชายชยุต ดาดาษ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๖๙

เด็กชายชาตรี ฟรหมมาศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๐

เด็กชายธวัฒชัย พันธ์สุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายปรวิศร์ วิลาวรรณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายปริยัติ วรรณลี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อินศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงรวีวรรณ สมัคชือ

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงวนิชา โทแกะ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายศศิธร ปะพะลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๗

เด็กหญิงศริพัชรา กออ่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ โคตพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงอนุชธิดา โพธา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงอรทัย พิมพ์พรม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ ไชยะโก
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ นามพิม
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปลังกลาง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงกาญจนา จิตตรง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายจักรกรินทร์ กองแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายธนพร สุจริต
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส เพิมพิมพ์

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงนิพาดา อุตริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงปณิตตา กุเวสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงพรนิภา จันทร์สิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายพสธร เรืองสมบุญ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ สุจริต
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายฤทธิชัย หมืนจัทร์

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงฤาภาวดี นพคุณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงศศิตา พันธ์ดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายสิทธิชัย ประกอบการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายสุรยุทธ ไม้น้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศรีเจิญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงจิตรานุช นลวอินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงชลดาภรณ์ พิมพ์น้อย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงทิตยา พนาอุดมสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงธิติมา สอนพรม
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงปภาดา สุจันทา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

ศรีลับศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ เครืงกัณฑ์

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงภาวิตา คำนวนดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายภูธเนศ อูบคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงลลิวัน วงค์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ชัยมีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายศุภชัย สมศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายสหรัฐ คูณแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คุณาราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงจิรภา ชัยมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายสมปอง หน่อปาล์ม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงมุทธิตา บุญช่วย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๖

เด็กหญิงมณฑิตา สมคะเณย์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงปานปรียา มังคัง

่ ่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสุรัชนีย์ สุภาพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงอันทิพร หาญชัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๐
เด็กหญิงพรรณพษา คำภู

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงชลนิดา วิชาพลู
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงอริสรา ทองพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุทาสี

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงศิริวดี ใจเด็จ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนำคำพิทยา วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงปรียาวรรณ ผากำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสุพรรษา จันทสม
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงสุภาพร ห่อศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงอาภาพร ทิพย์สูงเนิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงจิราพร บุรุษ
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายเดชอำนาจ ดำน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงทำนอง พิมพ์พัด
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงนุชธิฎา พรมรินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงเพ็ญรดี วงศ์มัน

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๔

เด็กหญิงปณิตา บุญโท
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงกณิกา ยิงยง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงวราพรรณ พันสาย
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๗

นางสาวจันทวรรณ ทองคำ
๑๓/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงอาริยา จอมหงษ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงสิริยากร ทองรุ่งโรจน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายประกาศิต เชือสูง

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องข่า วัดศรีพลแพง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงหรรษา คู่แก้ว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงรัตติยา อนุกูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงชนากานต์ ผมพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงวรรณวิษา บุดดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงมโนชญา ยุตวัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายฐิติพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายธนาธรณ์ วงษ์ใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์น้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายอภินันท์ สุดจันทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

วัดชุมแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงรัตติยา บุดดาพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงสุนิษา ลีลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงอัญมณี เจ็กรัก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๗

นางหนูพิส ทองเลิศ
๑๗/๐๗/๒๕๑๓

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๘

นางสาวกายจนา สุดเต้
๑๓/๐๔/๒๕๓๔

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๕๙

นางสาวปาริชาต มาสู่
๒๔/๑๐/๒๕๓๓

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๐

นางสุจิตรา ยุทธกิจ
๑๑/๐๔/๒๕๐๘

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๑

นางอ่อนสา เรืองเรือ

่

๑๘/๐๗/๒๕๑๕

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๒

นางรัตน์มณี โสภะวงศ์
๐๑/๐๔/๒๕๒๔

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๓

นางสาวจุฑารัตน์ ยุทธกิจ
๒๖/๐๕/๒๕๓๑

ศพอ.วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๔

นางสาวปญจา สุดสี
๐๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๕

นางสาววรรณฤดี บุญเรือง
๑๔/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงบัวขาว จารุตันติ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๗

เด็กชายธีรภัทร พิงภพ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายวัชรพล เวชภิบาล
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงจิราพร ตาอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๐

เด็กชายวัฒนพร อ่อนสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงปนัดดา บูระพิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงสิริภา แก้วกลึงกลม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๓
เด็กหญิงอภิมลวรรณ บุญเรือง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๔
เด็กหญิงศิริประภาพร

รีรัตน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงภาวิณี บ้งแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา สุวะจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายพงศ์ศิริ นามวงษา
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน วัดพาราณสี  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายกิตติทัศน์ ฉวีรักษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายจักรวาล คงทน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๐

เด็กหญิงชญาดา ชะศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงชนัญธิดา พละพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงชรัญดา โทนทา
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายนัฐพัฒน์ ทองคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายนัฐวุฒิ กูฏโสม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ นิมนวล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พะมุลิลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงนภัสสร คำน้อย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงพชพร พุ่มจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงยุพา สิงห์คำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงรจนา บังหลง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายรัฐภูมิ คูณิรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๒

เด็กหญิงลลิตวดี ปองญาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงวรรณพร บุญกอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงวิภาดา อุ่นท้าว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุภิฌาย์ บุญเสริม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๖

เด็กชายวีระพงษ์ ทองสง่า
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ กลินนิยม

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๘

เด็กชายศักรินทร์ จรลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๒๙๙

เด็กชายศุภกิจ พรมดวงศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เทียกโฮม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงสุนารี ทิมผิว

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงสุรดา แสนเส็ง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๓

เด็กหญิงอริสา เผ่าก้อน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายอาทิตย์ คำทอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายนัฐวุฒิ บำรุงคำพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ วัดจอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๖

เด็กชายสิทธิเดช ผาเหลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายวรรณการ ชาวตระการ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๘

เด็กชายนวพล ชนะพาห์
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๐๙

นางทองพูล กำดำ
๒๐/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายนิรวิชญ์ กุลบุตร
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงวาสนา เชือบุญ

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงดวงใจ ชาวตระการ
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายกิตติชัย เข็มธนู
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงดวงฤดี พละพันธ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงธีราพร กำดำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายพลภัทร แก้วก้อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงพัชรา ไชยนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สอนสา
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายกฤตนัย ก้อนแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๐

นายโกศล คูณดี
๐๔/๐๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงเจนจิรา สิมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายธนภัทร ไชยผา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ ริเริม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายปฐมพงษ์ เข็มธนู
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงประภัสสร ผาหยาด
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายภูธเนศ อินโสม
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายศิวกร สุยังกุล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงสวรรญา ผาหยาด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงแสงอรุณ พงษ์ท้าว
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายอัษฏาวุธ บุตรสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายอิทธิชัย หวังยศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๒

นางสาววิชชุดา ประชุมรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม วัดสังฆนิวาส  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงญาณิศา วันนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงพิยะธิดา นะราธร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงนำฝน วันนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ แรกเรียง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายวรภพ ฝายคำตา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงวรรณิภา ปาลา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงวิราวัลย์ ประนันโต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๐

นายพิทักษ์ ฉลูศรี
๑๐/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงดาราราย พิมพ์หาร
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายนราวิชญ์ ไตรภูมิ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงจิราภา เชือวงษ์

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงเมขลา พิมพ์สา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายอิสรภาพ ลือนาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายวงศกร ฉลูศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงหทัยทิพย์ บุญยิม

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงมยุรฉัตร โทบุตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายพานเพชร บำเพ็ญ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ วัดธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ทีอุทิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงกมลชนก ไท้ทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๒

เด็กหญิงนภพร ศรรสิลป
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงพรพรรณ แดงเจริญ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงพัชรี หิมคุณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายศุภวิชญ์ บุตรวงศ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงสุภัสสร โสภน
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงอินทิรา สร้อยทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายเอกพล นามมาลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายฉัตรชัย พรานพิทักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงธีริศรา สุวรรณกูฏ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงนัยนา ธรรมทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงพรทิพย์ ศรีธาตุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงวิรยา เทือกท้าว
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๔

เด็กชายสนธยา ยีเข่ง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๕

เด็กชายกฤตนัย ไม้น้อย
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงขวัณฤดี สีเรียง
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายจตุวัฒน์ สุขรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายเจษฎา สุริยะอักษร
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงชนกพร ภาชรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๐

เด็กหญิงฑิมพิกา เนือทอง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายณัฐกิตติ วรสาร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๒

เด็กชายณัฐพล ก้อนจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๓

เด็กชายธนกร ดิษฐ์สูงเนิน
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายธนชิต จันทะนุด
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๕

เด็กชายธนภัทร จันทร์มานิต
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายพงศพัฒน์ ขัตติวงค์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๗

เด็กชายนันทกร จันทรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายพัชรพล พูยะดาว
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายภูวดล อบบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๐

เด็กชายวรเดช วารีพัฒน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงสิรดา บุญที
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายอพิสิทธิ

์

ฤทธิจรจาก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายอุกกฤษฏ์ วงเหล็ก
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายอุเทน นารักษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงชนาภา สดศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงจารุณี นาคสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

ฤทธิจรจาก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงนภาพร กิจการ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงพัชราภา บุญพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๐

เด็กชายนพชัย นพศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายพงษ์จิตกร บุญโจม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ บุ้งทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงดวงฤดี คงได้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ มาสู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงเกษสุนี ภิญญาณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยีเข่ง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงจุฑาธิบดิ

์

ศิลปะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงนลิตา ไม้น้อย
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๓๙๙

เด็กชายนัฐชัย ไม้น้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายนุรุตต์ บุญอ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงปลายฝน พิมสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายพุทธชาด ทาลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๓

เด็กหญิงวิดาพร ดวงพุฒ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๔

เด็กหญิงสาวิตรี แก้วกนก
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายอธิวัฒน์ แก้วชิน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร อัจฉกฤกษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

วัดถำเต่า วัดถำเต่า  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงกนกพร ไหลหลัง

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายกิตติพงษ์ ดรุณพิณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๐๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยุตะวัน
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงขนิษฐา ทองผุย
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงจันทมา ศรีสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายจิรวัตน์ ผลจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายชานนทร์ ศิริตืนลี

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงประภาพร สุภนิกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๕

เด็กชายภูธรานพ ปูคะธรรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายภูผา พิมพรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงรัตนา หนองแคน
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงรุจิรา ยุตะวัน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายศรายุทธ บุญชาติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงสิรินดา นามนวด
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา มูลพันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายสุรชาติ หลาทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์โอวาท
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายเหินสมุทร ศรพรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายอธินัท ตันพิกุล
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายอนันตสิทธิ

์

สมวาส
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายอนุชา หลาทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๘

นางสาวจิริยาทัย ดาผาวัลย์
๐๘/๐๖/๒๕๒๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๒๙

นางสาวอุไรรัตน์ สาริบุตร
๐๒/๐๖/๒๕๓๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๐

นายวิกาล หนองแคน
๑๐/๐๒/๒๔๙๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๑

นางสาวศศิธร พลภักดี
๐๙/๐๒/๒๕๒๓

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๒

นางสาวศุภกานต์ รัตนจารุวัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๑๙
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๓

นางอารีญา ทองผุย
๑๓/๑๐/๒๕๑๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๔

นางนารี ตันพิกุล
๑๐/๐๖/๒๕๑๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๕

นางชอบ แก้วกนก
๒๐/๐๑/๒๕๑๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๖

นางรัศมี ไชยผา
๒๙/๐๖/๒๕๑๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๗

นางขวัญใจ หลาทอง
๐๗/๑๐/๒๕๒๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายภควัต แมลงผึง

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงวชิรา ไชยผา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๑๒๘

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๐

นายจักพรรดิ วันทา
๐๙/๐๔/๒๕๒๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๑

นางสาวอรมัย โพธิทา

์

๒๖/๐๘/๒๕๒๒
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงบุษรารักษ์ แนวจำปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองผุย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

วัดนิคมเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายหทัยณรงค์ นวลพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ วะนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงสิวิชญา ธุระธรรม
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงนันทพร สุภิณธนาภรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล วัดโพนสูง  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๘

เด็กชายนิรัตติศัย ทองอ่อน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายวันชนะ จงปลุกกลาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๐

เด็กหญิงนริศรา พรมทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงอุมาพร แก่นจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงอริยา พืนปูม

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

สุนสันเทียะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ วัดศรีชมภู  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงสุธิพร แสวงใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๕

เด็กชายอรทัย สุขมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงจิราพร กะการดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๗

นางสาวลักขณา แสนทวีสุข
๐๙/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดหนองเปด วัดหนองเปด  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงสมใจ โจทย์จันทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงนิตยา กาละพัตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะลี วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงประภัสสร สีมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะลี วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา วงศ์แหวน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะลี วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงพรรษา กองแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงยุวดี แสนทวีสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงวาสนา แสนทวีสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงวรนันท์ ภูขาว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา วัดโนนงาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงจีรวรรณ รัตนเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงธิดาพร มีคำนิล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงปอรรัตน์ สืบผง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์งาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๐

เด็กหญิงวรรณวิไล มังตะการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พระสียา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงวิจิตรา คูหา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงศิริพร ศรีสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงสิริยุพา รัตนกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๕

นายชนะชัย รัตนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๖

นางสาวชลธิชา สาระพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๗

นางสาวชลลดา ทยานสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงบุษราภรณ์ คำโสภา
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๗๙

นางสาวอมิตา ใจเครือ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๐

นางสาวกนกวรรณ ไชยพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๑

นายกฤษฎา ปรัสพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๒

นางสาวณัฐชา วรรณเพ็ง
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๓

นางสาวนิตยา อะนุสิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๔

นางสาวพัชริดา แก้วคำสอน
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๕

นายฤทธิพร วิริวรรณ
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงจิราพร สารีอาจ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงวีนัส ศรีอยู่พุ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย พงษ์สมยศ
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายทนงศักดิ

์

ทองวิเศษ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๐

เด็กหญิงนภัสสร เลคะฉันท์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงนัฐธิญา มังคะการ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงนิยม นาคำมูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงปราณี ทองรส
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายภารดร เลคะฉันท์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายรุ่งอนันต์ พันธ์ข้าวเหนียว
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายวิทวัส วินทะไชย
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

กาทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

โคตรทารินทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายสุริยา โสจิต
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายอัษฎาวุธ สิงขรแก้ว

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายโชคชัย เกตุศักดิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายกฤษณะ ด้วงทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๓

เด็กหญิงกันติชา ขอสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงกุสุมนิภา เคนทองที
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายชนาธิป นิตอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๖

เด็กชายดำรงศักดิ

์

คำตะลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๗

เด็กชายธวัชชัย ทิมาชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังข์ทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตรสาย

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงลัดดา ทารักษ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุศักดิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรนาม
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสุธารินี ขอสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงสุนิดา สุภศร
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายสุพจน์ บุญทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงสุวรรณี บัวหลาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๗

เด็กชายอนุชิต อินทร์โสม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงอารียา ศรีสำอางค์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมภาวะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๐

นางสาวมะลิวัลย์ จันดาชาติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายชญานนท์ ชาญคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงชไมพร มีคำนิล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงณัฐนภา ประเมินชัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงธัญรัตน์ คำนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายปฐพี จันทร์ดาสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงพรธิดา ปจศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายพรภวิษย์ โพธิพิมพ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายมนตรี คำภารถ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายมีชัย ศรีจันทร์สอน
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายรัฐศาสตร์ จันดำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงวณิศรา ผลบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายวรชัย มีคำนิล
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายวาคิม ยอดวงค์ษา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงวิภาพร พันยาวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงศิริพรรณ จันทร์ส่อง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายสหภาพ คำแพงจีน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ราชปญญา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายสุริยา สร้อยมาลุน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงแสงจันทร์ สายแวว
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงจิรายุ สุวรรณทับ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงนิษิตา ดอกคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายพงศธร สารราษฎร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรชัย
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายวาณิชย์ ไชยเดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงวิยะดา ดวงราษี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงสุนันทา ทาพันธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายเจษฎาพร สิงห์สีทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ยศศิริ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงดอกอ้อ สอนตีบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายทินกร เชือสุ

้

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๑

เด็กชายธนากร ไยแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงธัญสุดา คำพันธ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายนวพล บุญพงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายพัชรพล กลางนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงพัชราภา มีระวาน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายมนตรี คูณพันธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายยุทณา วงศ์ณรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายวัชรพล ห่อนิล
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงวิจิตรา นิยมชาติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายศิริวัฒน์ ชาติมูลตรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงอธิติญา เกทู
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงอรุโณทัย วรรณบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงอัญชลิกา สำเภา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงอาทิตยา บุดดาโจม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทรศิลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายภาคภูมิ นามบุตรดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๗

เด็กชายเสกสรร ดวงแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงนวพร ทิพนนท์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงปานปรีดา บุญทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีพรหม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายรัฐวิทย์ บุญล้อม
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงวรัญญา ศรีโชค
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายสุธินันท์ อุราสาย
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายกนกวิทย์ โพธิโต

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายกิตติภรณ์ ปญญาประชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๖ เด็กชายขจรฉัตรณัฐพงศ์

บุญขจร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ไทยบุรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงขวัญจิรา หาระไชย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงจันทร์ศิริ นิลศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๑๒๘

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายจุฑาวัศน์ สร้อยปสสา
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายชัยธวัช อ่างแก้ว
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แคทะนู
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายชาญชัย ยืนนาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายชาญศักดิ

์

พละศักดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงช่อทิพย์ กุลบุตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงณฐิชา สีดา
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงณัฐธิชา ธิมาทาน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงณัฐนรี เย็นใจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงณัฐริกา พิมพ์จันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายณัฐวัตร บุญมาทน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายธงชัย เนือแก่น

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายธนกร ทองละมุล
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงนภัสสร ศรีแก้ว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายบดินทร์ ทองรส
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงบุญยาพร ตีเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๖

เด็กหญิงบุดศราพร ปกษาพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ พุ่มมาลี

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๘

เด็กหญิงปพิชญาดา จะซา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๕๙๙

เด็กชายประภาส พูลเดือน
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายปราฏิวัฒณ์ สืบเสน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงพชรวรรณ วรรณมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีลาวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายพัชรพล เสาเหลียม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายพันธ์เลิศ พวงพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายพิทักษ์ พลกายา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายพีระพัฒน์ สืบผง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายพีระวัฒน์ มาระสา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๘

เด็กชายภูบดินทร์ ขุนพิบูลย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงรัตนาวดี ภาสง่า
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงรัตนาวดี วิชรินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สร้อยมาลุน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๒

เด็กชายวรวิช ผลเรือง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายวัชระ วิชริน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายวิทวัช วงมาเกษ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายวีรพงศ์ สิงห์โต
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายศรศิริ ละศรีนวล
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายศักดา บุตรสะวะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ แก้ววิชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๑๙

เด็กชายสรรเสริญ รอดภัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงสุกัญญา ระยับศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายสุทิน บุษบิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๒

เด็กชายอภิชัย หนองงอก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๓

เด็กชายอภินันท์ จันทร์ไทย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองวิเศษ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายอรรถชัย เลขะสันต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายอรรถวัต สุวรรณสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงอริสรา คำไชย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงอริสา สาริก
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงอัยลยา ทีรวม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๐
เด็กชายเกียรติพัฒน์ ผลบุญ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายเจนตวัน แสนทวีสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายเอกชัย สายเสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงกนกอร ใยรัก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายกฤษฎา สมใส
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงกวิสรา โพธิศรี

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จรุจิตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๗

เด็กชายธนากร วรรณเพ็ง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงนิรมล กองสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๓๙
เด็กชายพฤกษาพงศ์ โพลิทัด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงภานิศา พุฒพิมพ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายภูมินทร์ อยู่พ่วง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงยุวดี ศรีพรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงลดา เมตมาตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ปทุมทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๕

เด็กหญิงวรกมล พรมสว่าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงวรนุช จันทะสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๗

เด็กชายวรวิทย์ เพ็ชรฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ปาคำทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สุวรรณสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๐

เด็กหญิงวลิสดา กะวันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา แก่นลา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๒

เด็กหญิงอทิตยา อุทัยคาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ มังคะการ
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุดายงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๕
เด็กหญิงแพรวพลอย ฉัตรสุวรรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายกฤษศมน โททอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายกามเทพ ศรีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงชิดชนก บุบุ่น
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายทิชานนท์ ยอดพงษา
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๐

เด็กชายนันทวัฒน์ กำลังดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงนิภาวัลย์ ใจดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงนุจรีย์ ศรีพรม
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงบุษราพร ปราบจันดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๔

เด็กชายภูวไนย โมฬาศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงยอดขวัญ วงษาบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๖

เด็กชายวรจักร แก้ววงค์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๗

เด็กชายวรเชฐ ไชยพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๘

เด็กหญิงวิชุชาดา สมัด
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๖๙

เด็กชายศรายุทธ สมรักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงสุพิชญา ทันสมัย
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศิริคุณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงอรกนก หวังลาภ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายอรรถพล ศรีโพนทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๔

เด็กหญิงอัญชลิตา กรุณา
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงอารียา รัตนะโสภา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เมียดธิมาตย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๗

เด็กชายทิวากร ต้นพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายบารมี ส่องสีรส
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๗๙

เด็กชายลิปปกร สืบผง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๐

เด็กหญิงสุภาพิตร สมัด
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายสุมงคล แก้วพาปราบ
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงสุวรรณา ขอสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๓

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุทธิสิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๔

เด็กหญิงกิจติยาพร อาธิโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มัตตะนา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงฐิติมา พันธ์คำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงธนพร ศรีโท
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงประภัสสร นามวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงวาสนา พิลาแดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๐

เด็กชายวิทวัส นิลบารันต์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงสุจิตรา สิงห์ทอง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงอรปรียา ทองจีน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุนารี หิตะรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายอนุชา มังตะการ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๕
เด็กหญิงวรรณิภาพร ทองเขียว

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายทักษ์ภูมิ รัชวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๗

เด็กหญิงรินดา ทะนาสน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงศิริพรรณ โคตรสมพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงศิริภา โคตรสมพงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ ผางชัยภูมิ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๑

เด็กหญิงสิริยา คันทา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงอรอุมา ศรีรักษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายกฤษณะพล ปาคำทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงณริสสา ปราบจันดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงนำทิพย์ จารุการ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงสุดา ปนธุพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายเชิดชัย ศรีลาวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๘

เด็กชายเชิดธวัช ศรีลาวรรณ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะโส

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายขวัญเทพ ไชยศาสตร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๑

เด็กหญิงชนม์นิภา บุญมางำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายธนกร พะวร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงธิดาพร วิสาร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๔ เด็กหญิงประภาพรรณ
โสภาพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๕

เด็กหญิงปญฑิตา ชาชุมพร
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายภานรินทร์ พันเกษราษฎร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงลักษิกา วรรณพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายวาคิม พิมพ์กรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายวิศรุทร์ เอกทัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๐

เด็กชายสุทธิพร ภูริรักษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงสุรัมภา สุดเต้
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงอรพิมล สิงห์ไสล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เพืออรุณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวาสนา บัวใหญ่
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงภาวินี พรมบุตร
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงคณิตา จิตรจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงชลธิชา เอกทัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงณัฐวดี บัวใหญ่
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๒๙

นางสาวสิราวรรณ พิมหนองแขม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงสุทัตตา คำทา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลาธุลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๒

นางสาวภัณฑริกา ทรัพยะสิทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๓

นายอนุชิต ศรีจันทร์รักขิต
๐๙/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายกิตตินันท์ อุนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายณัฐนนท์ สรแสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ พวงศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายธีรภัทร สนทวิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงนราทิพย์ บุตรแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายบัณฑิต สาระวิทย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงปสุดา พวงจำปา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายพีระพงษ์ วงษาราช
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา บุตรแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายวรายุทธ คำเกิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายศักดิดา

์

พรมลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายศุภกฤต วรรณประภา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๖

เด็กหญิงสุธิตา แก้วสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ สนทวิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงอนัญญา ทุมประสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สิมมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายณัฐพร โคตรบรรดิษ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงอชิรญา เอกพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายทินภัทร พรมลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายยศวริศ ทาจิตร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายไกรวิชญ์ โตโส
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๕

นายตะวัน บุญสูตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงปยนันท์ คำพะโส
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๗

เด็กชายศักดิทวี

์

โข่กำนัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ พนมเขต
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงทิพมณี เบ้าคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๐

เด็กหญิงนภาภรณ์ วงค์สมบัติ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงผกามาศ เกตุสุพรรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงศุภณิดา หาระวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๓

เด็กหญิงปยะธิดา ศิลาบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงพัชรพร ชานนท์ตรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายวนันต์ สิมมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๖

เด็กหญิงอลิสา กำลังเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงอรัญญา มัคพิมพ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วงามสอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๖๙

เด็กหญิงณัฐชานันท์ หมืนราชา

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๐

เด็กหญิงพัชรพร พรมสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๑

เด็กหญิงรวิภา ยอดกระจาย
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๒

เด็กหญิงศิริพรพณา ผานันต์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๓

เด็กหญิงสุณิสา บุลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงอรอนงค์ พลยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๕

เด็กหญิงนันท์นลิน พลเทพ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงนำทิพย์ พาตาโส
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงวารุณี คำเม็ก
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงศุภกันต์ ขันศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงจันทกานต์ คำเม็ก
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงณัฐติยา กินรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงนิภารัตน์ ศรีสุวรรณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงชนิพา ศุภลา
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงอรนลิน บุตะคุณ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงเมษษิตา พินยศ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงกันตพร สงคราม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงจตุพร ศรีสันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงชณิตา ใจบุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงพุธิตา เสริมทรัพย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงภัครมัย อักษร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงรัสมี บุญเพิม

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ พวงสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงจินตนา คำวงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงนิศามณี ขันทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ดอกไม้
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงปริณดา สุทนัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายกิติพัชญ์ อรชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายจิตรทิพย์ ธาดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงจิรนันท์ ปามุทา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายดลฤทธิ

์

เหมราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงนลินนิภา สาวิสา
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงวิชญาดา วิชาไพร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา อุปถัม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงเกสริน นิยม
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๕

เด็กชายเจษฎา ทองน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงทันทิวา สุวรรณพรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๗

เด็กชายธนากร คูณธาการ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงภานุมาศ คตวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงธัญญา อุทัยรัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๐

เด็กชายปณณวัฒน์ สาระวาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายพิเชษฐ์ พูนชนะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงวรรัตน์ กอบเกือ

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงวีรญา พรมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๔

เด็กชายสมภพ สายมาลัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายปรเมษฐ์ คำจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายสราวุธ สุดเต้
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญเทศ
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงอรพินท์ จันดาษ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๑๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ พลเรือง

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงจิรดา อบคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงพิยะดา แวดระเว
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายพิสุทธิชัย พันพิบูลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จะโลนา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงณัฐธิดา คำอุดม
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๑๒๘

้
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อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงกวินธิดา พรมลี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๖

เด็กหญิงณัฐชา จันเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายภูมินันท์ สิมมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงวรรนิดา เกตุรักษา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สรแสง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายวีระชัย เหมะธุรินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงสายฝน มณีจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงสิดาพร คำสวนจิก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงสุทิสา วารินทร์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงสุวิมล สมน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงอัฐภิญญา สายสมบัติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงเทพธิดา ทาพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ แสนสิงห์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายสุรัตน์ ภูธร
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๓๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นิคม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๐

เด็กหญิงจรรยพร ชุมนวล
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๑

เด็กหญิงตติยากรณ์ พิลาม
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงถิรดา ศรีทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยรัตน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงปนัดดา มารัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๕

เด็กหญิงพัชรี บุญประสงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงยุวัลย์ดา อินธิราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายวรยุทธ อุ่นไทย
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงศศิธร สรแสง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๔๙

เด็กชายศิวกร ศรีนวล
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๐

เด็กชายสุรดิษ ศรีนวล
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายอำพล ชำนิ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๒

เด็กชายเสกสรร นิคม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บัวใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๔

เด็กชายกฤษดา วรรณโสภา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายปติพล คำแพง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงพัชรา วันแสวง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๗

เด็กชายองศา สุวรรณขาวดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ คำขาว
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงเนตรดาว จำรัสประเสริฐ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายจารุวัฒน์ มณเทียน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๑
เด็กหญิงจิตรลดาวัลย์

คำลุน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๒

เด็กหญิงศรีไพร สีเทา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงอัญชะสา จันทะสิงห์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงกุลรภัส สมัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๕

เด็กหญิงจันทมณี ปริโส
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๖

เด็กชายฐิรพรรษ ฤทธิมาตย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๗

เด็กชายวสุรัตน์ สังสอน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๘

เด็กชายศักราช วรรณการ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงทิพสุดา ทองสุวรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๐

เด็กหญิงสุวัจนี ชาวนา
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงทิพวรรณ เสสา
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงบุญอ้อม พุ่มจันทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงมลฤดี แก้วปดชา
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงศิริพร ปญญา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายอังศุธร สง่าสิน

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๖

นายจักรพงษ์ พรมมาสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๗
นางสาวจันทร์จิราพร คณาบุตร

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๘

นายชินวัฒน์ บุญเลิศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๗๙

นางสาวประภัสสร สัมพันธ์พงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๐

นางสาวปทมา จันทร์ผอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๑

นางสาวปยะธิดา เว็ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๒

นายมนูญ สัตย์สุวรรณ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๓

นายฤกษ์ชัย พาหมัด
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๔

นางสาววิยภา ต่อนคำสน
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๕

นางสาววิระยา อมรสิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๖

นายวีรศักดิ

์

สายสังข์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๗

นายศุภกร สุพิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๘

นางสาวสายชล บุตรวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๘๙

นายอภิชาติ จันทร์แจ้ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๐

นางสาวอุษณีย์ พวงมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๑

นางสาวเต็มสิริ ทาระขจัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๒

นางสาวเสาวลักษณ์ อัปกาญจน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๓

นายชัยณัฐ ฉวีลักษณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๔

นายธวัฒน์ ด้วงศรีเงิน
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๓ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๕

นายธีระยุทธ เขตรคำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๖

นายนเรศ นามศร
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๗

นางสาวปนัดดา คูณคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๘

นางสาวปนัดดา สิงขรรค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๘๙๙

นายผดุงเกียรติ พวงศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๐
นางสาวพรพรรณ ดาวัลย์

๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๑

นางสาวภัชรินทร์ บุญมาก

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๒

นางสาววริศรา วิชาศิริสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๓

นายวันชัย ศรีจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๔

นางสาวอัปสร ชาตาสุข
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๕

นางสาวชฎาภรณ์ เขียวนิล

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๖

นางสาวณัฐวิภา ศรีคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๗

นางสาวอนงนุช กนกหงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๘

นางสาวอรภา กรุณา
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๐๙

นางสาวอัฐภิญญา บุญเททิม
๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๐

นางสาวอุไรลักษณ์ บังศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายฐิติกร เจริญสวัสดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงณัฐนิดา อนุสิต
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายบรรจง เถาเบา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงปณิดา รูปแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายปญญา สมจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายพีรภัทร ทองเกิด
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายอดิเทพ จันทร์พา
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงกุสุมา หวานหอม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายนพรัตน์ คัดทะนาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๐

เด็กหญิงบุษกร มัสยามาต
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๑

เด็กชายปติ สำเภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงพิมพกานต์ พิมพิศาล
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๓

เด็กหญิงสิริมา สุขผล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๔

เด็กหญิงอริศรา เครือเทศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายโชคชัย แก้วบัวขาว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงกรกมล สนตาเถร
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงธิวาพร พิศคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๘

เด็กชายธีรพล กะณารักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงนฤมล พูลทวี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงสินีนาฎ คำจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงอภิญญา เบ้าคำกอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงอุสา สุขผล
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

ประทาน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายณัฐศรา บุตรโท
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธานี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายวัลลภ เวชสูงเนิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงศศิปภรณ์ กุมแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงแก้วมณี อยู่สุข
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกฤษณา จำเนียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๐

เด็กชายกฤษรินทร์ นครอินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนกูล
๒๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายกัณหา พรมตา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงกัลยา นันทบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จันทร์อร่าม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๕

เด็กชายก้องกิดากร ผลอุดม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายจักรชัย สุขชาติ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงจิตติมา สมสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๘

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงจุรีรัตน์ คนเพียร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๐

เด็กชายชนจันทร์ เจริญสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ เตชะคำภู
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายชัยมงคล บุญสอาด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงชุติมา ไชยพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยะสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายฑัดต์พล ขันคูณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายณภัทร ศิริธีรพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายณัฐชนน ชินวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๘

เด็กชายธณาธรณ์ บุญดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายธนากร ทองครบุรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๐

เด็กชายธนากร ศรีละมัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายธนโชติ พิมพรัตน์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายธวัชชัย จิหา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงธวัลรัตน์ สีหะนันต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๔

เด็กหญิงธัญญาธร เนืออ่อน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร วิสาร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขับร้อง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ดอกคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายนำชัย ฮังกาสี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายนิคม แสวงนาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๐

เด็กหญิงนิดานุช กลินไธสง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายนิติพล คลาดแคล้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๒

เด็กหญิงปทิตตา ประเสริฐ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายประยูร วิพันธุ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๔

เด็กชายปรเมศร์ แพงศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงพรชนก ทานุจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงพรนภา ปองโหน่ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายพรมบัญชา อินทร์ขาว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงพรหมพร คำศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงพัชรพร อินทา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงพิชญาภา ศิริศรี
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงภรทิพย์ ยืนมัน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๒

เด็กชายภัทรพล สังขฤกษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๓

เด็กชายภาณุวัตร ดวงศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๔

เด็กชายภานุเดช แพงเรือน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงรวีวรรณ วงละกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ หาสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงลลิตา เวินแสงจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายวราเมศ นิสา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงวริศรา อนุรักษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงวิลัยพร คูณคำตา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ ดอกคำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ เทียงกินรี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๓

เด็กชายวีรวุฒิ ปฏิโยเก
๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญนิยม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๕

เด็กชายวุฒิภูมิ สืบสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงศลักษณา ศรีพนา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงศศิกาณต์ ของดีงาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๘

เด็กชายสมชัย แก้วสีหา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายสรวิศ ดาบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงสรัญญา กัญหารัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงสุจิรา แสงศรีจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงสุนันท์ สุขพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุพรรณนิกา ไพเราะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงสุพิชา ดวงแก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงสุวิชา สิมมา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงอรญา ชาภักดี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงอรปรียา แก้วพวง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงอรยา สูงเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงอรอุมา ศรีเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายอัครพนธ์ แพงแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายอารุณ บุญมาตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายเจษฎาพร หงษ์คำพลอย
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๓
เด็กชายเฉลิมเกียรติ บุญเกิง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา วรรณสาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๕

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญครอบ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายเสกสรร อำนวยโภชน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายเอกรัตน์ ทำแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายพลาญชัย โทนุบล
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๑๙

เด็กหญิงภัครมัย ธานี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงวิชดา คำจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงสุกัญญา ภูมิศูนย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ วิลานันต์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายพีรวัส สิงห์คำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๔

เด็กหญิงจิตรัดดา บุญธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๕

เด็กหญิงนริศรา ราชฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงกานต์มณี หาลี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๗

เด็กหญิงจวงจันทร์ มีทองแสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงชนาภัทร เสาร์เวียง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงนันทิดา ร่มเย็น
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงปนัดดา ปอมหิน

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงปยวรรณ เกษสุพรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงยุวันดา อัปการ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๓

เด็กชายวรพล ภูมิไชย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๔

เด็กชายวัชรพล ธารารมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๑๒๘

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๕

แม่ชีสุมลฑา มณีจันทร์
๑๕/๐๘/๒๔๙๕

วัดภูพลานสูง วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๖

แม่ชีลำดวน จันริสา
๑๖/๐๖/๒๕๓๗

วัดภูพลานสูง วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายคฑาวุธ สมศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๘

เด็กชายทิวากร ถูกธรรม
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๓๙

เด็กชายธวัชชัย กัญญาพันธ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๐
เด็กชายพัฒนพล หวังดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงมณีฉาย ต่อน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๒

เด็กชายรัชพล ภาคทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๓

เด็กชายวรายุส โคตรสมพงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ พูลงาม
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงกัลยา สิงห์เทา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประจุทรัพย์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายฉัตรชัย พรมสารี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงชลดา ไชยโคตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๔๙

เด็กชายชาญฤทธิ

์

สระทองแก้ว
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงณัฐริกา สาทำโล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงทิพรดา บุญสิม
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๒

เด็กชายธงชัย โสวรรณะ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๓

เด็กชายธีรภัทร แก้วหมันธรรม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงธุวพร สุวรรณะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงนลินี ทองมาก
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงนำฝน ธรรมษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงปนัดดา กวัติภา
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
นาแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงปทมา สมประสงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงปาณิสรา เสมอสุข

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงปนเพชร สมบัติหอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงพนิดา ศรีสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงพรชิตา บุญเตา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงมัทนา เกษทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงวิไลราช จงกลบด
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงสุชาดา นิสา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงสุณิศร ขุมคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงสุดธิดา สิมลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายอนุพงษ์ พรมเคน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงอภิญญา สีสวย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงอรไพลิน ปญญาวัน
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงแพรพลอย สุขเสวย
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายไกรวิทย์ สาธุสิทธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงกมลชนก ภูวะสุรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ คำพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ บุญเกิง

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงดวงเดือน ธรรมคุณ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๘

เด็กชายธนพล เข็มมา
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๗๙

เด็กชายธนาวุฒิ คำภานิล
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายธวัชชัย เจริญชนม์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๑

เด็กชายธวัชชัย เสนคราม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๒

นายนันทวัฒน์ กิงแก้ว

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงนิตยา เสาวัง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงบุษบา ชุมภาพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายประยุทธ ชาติเชือ

้

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๖
เด็กหญิงปญญาภรณ์ โคตตัสสา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายปยะเดช จันทร์ประชู
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายพิทยา สนสุวัน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๘๙

เด็กหญิงวรดา ทรัพย์ประเสริฐ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๐
เด็กหญิงวิมล ชะโปรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๑

นายศักนริน พรมสารี
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๒

นางสาวสุกัญญา คงประดิษฐ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๓

นางสาวสุการดา เฉียงพัฒน์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงเกตุวดี โคตรมุงคุณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายเกรียงไกร โมระดา
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อนุสิม

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๗

นายจิดาภา ศรีทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงบุญตา เสนคราม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๐๙๙

นายปทมวรรณ คำเบา
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๐
นางสาวพรนภา โนนศักดิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๑

นายกสิวัฒน์ ทาเพียรธุ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๒

นายกิตติชัย ปาริโส
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๓

นายทวีศักดิ

์

บุตรแสง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๔

นายประภาพร ชุมภาพันธ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๕

นายปรางทิพย์ สิงห์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๖

นายพงศกร ชืนนาค

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๗

นางสาวพิทยา ระตะโม
๐๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๘

นายรัชนีกร วิยาสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๐๙

นายสุกันดา ดวงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๐

นายสุทัศน์ สมหวัง
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๑

นายสุวรรณา จอมหงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๒

นายอรยา สอระจิตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๓

นายอรฤทัย กุลบุตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๔

นายโยธิน เสนคราม
๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๕

นายกล้าณรงค์ ทาถาวร
๑๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๖

นายประพัฒน์ พรมสารี
๐๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๗

นางสาวภัทราภา จุลแดง

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๘

นายเปรมศักดิ

์

รูปเหมาะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๑๙

นางสาวแปงนวล คำน้อย
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๐

นายชรันย์ สุพรรณสาย
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๑

นางสาวชลดา มณีวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๒

นายอโณทัย กันยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ จำเนียร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงวนิดา มาดาดาษ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายนพดล ปตะแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๖
เด็กหญิงประกายดาว จันทสี

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายวัชรพล แจ่มแจ้ง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงสุปราณี จามตุรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงเกษสุดา โกสันต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๐

เด็กชายธนากร ติจะนา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๑

เด็กชายปริญญา ทองจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายพิเชษฐ์ สุขกาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๓

เด็กหญิงกัญชพร วารินทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงนิยุตา วิสาตร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายอธิวัฒน์ บุปผา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงอรทัย แสงทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๗

เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรประสิทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงไพลิน วงษาเสนา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๓๙

เด็กหญิงจันทร์สุดา วงษาเสนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงจันทิมา สุพรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๑

เด็กหญิงดารินทร์ รูปพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาโพธิวิทยา

์

วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงจริญญา ภายวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงชยาพร สร้อยสาย
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๔

เด็กหญิงฐิตาพร คำอะดุลย์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๕

เด็กหญิงนภัสสร สร้างใส
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๖

เด็กหญิงนันทเกษ ศรีสุข
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงปนัดดา สิงหกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายปริชนันท์ บุญเสริม
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงภัทรพร ติรพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ ลือเดช
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงอนุธิดา มะลิมาศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายเสกสรร สุระพล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา พัฒนา
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๔

เด็กชายพิชัยยุทธ อุตพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงภัทรภร สาโล
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๖

เด็กหญิงศิริญากร เจือทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ขวัญสุวรรณ
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมูทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๐

เด็กหญิงสุภาพร โคตคันทา
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงกิตติยาพร จรมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงสุจิตรา คำแดง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงเนตรฟา ปราบพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงฐิตากร สุระพล
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายดนุสรณ์ สุริยา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมรักษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงนภัสวรรณ เพียะวงศ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายพีรพงษ์ นุสนธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๖๙

เด็กหญิงรุจิรา ธุรารัตน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงวิไลพร สุระพล
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

สายทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายสิทธิพร กรินรักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ สังวาลย์ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๔

เด็กชายเศรษฐ์ศิริ แก้วมะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงณัฎฐธิดา สีแสด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงดรุณี ยอพันธ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เจริญศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงพรวิจิตร คำแหง
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๗๙

เด็กหญิงวาฐินี คำเสียง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ จันส่อง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๑

นางสาวจิราพร ศรีบัว
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๒

นางสาวชวัลลักษณ์ เพ็งนิตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๓

นางสาวพัชรี วิชาพูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๔

นางสาวพิคเนศ สีทน
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๕

นางสาวภาศิริ พรโสม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๖

นายวัชรชัย พลเทพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๗

นายวุฒิพงษ์ ไชยเศษ
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๘

นางสาวศรัญญา ประพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๘๙

นางสาวสุภัสสร หลักทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๐

นางสาวอัญฐริกา ศรีสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงอัยรยา คำศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๒

นางสาวเกษราภรณ์ พิลาดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงเขมจิรา แก้วเกษ
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๔

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีอาจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๕

นางสาวจุลลดา นนทใส
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๖

นางสาวณัฐชยา รูปไสย
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๗

นางสาวบุษบา แก้วสาลี

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๘

นางสาวปยะธิดา สาโล
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๑๙๙

นางสาวศุภกร ภูธร
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๐
นางสาวสุธิตา ในตะคุ

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๑

นางสาวอทิตญา ทองอ้วน
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๒

นางสาวอริสา เกษมสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๓

นางสาวทิพรัตน์ สายชาลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๔
นางสาวประกายมาศ ภูธร

๑๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๕

นางสาวพัชราภรณ์ สภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๖

นางสาวมณีรัตน์ ราชรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๗

นางสาวสุกัญญา คำสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๘

นางสาวอุมารี พรมตา

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงทิพย์อัปสร ลีนาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายวายุเทพ ทิพศร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงกัลยา ปะปาลี
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงจันทร์นิภา รัตนาม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงจิราพร บุญคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงณฐินี แสงแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงณัฐธิชา มารศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายดนุพร ศรีแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงนัชชา ภูธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๘

เด็กชายประวิทย์ บุตรไพร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงปาริตา วิลา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๐

เด็กชายรัฐภาค ยอดเกิด
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายฤทธิชา ประเสริฐ
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงสาริณี สีมาชัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงสาวิตรี ภูธร
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงเชิญพร ศรีสุทโธ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงกาญจนา อินเลิศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๖

เด็กหญิงจิราพร มุสามา
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายนภพร ศรีบุปผา
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๘
เด็กหญิงประกายมาศ

กิงแก้ว

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๒๙

นางสาวมลิวัลย์ พินาสุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๐

เด็กชายวรวิช สุอำพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุอำพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงศิริกัญญา บุราชรินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๓

เด็กชายสราวุฒิ บุราชรินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายเอกพล สาทำโล
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายกฤษดากร ดอนกว้าง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายสิทธิธรรม แน่นดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๗

เด็กชายธนพล พันเสมอ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงพิรญา ชาวดอน
๒๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงชลธิดา ประชานันต์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๐

นางพรรณวดี มันจิต

่

๓๐/๐๗/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านแก่งยาง วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงอภิญญา เจริญขุนทด
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๒

นายสมัคร พรหมดี
๐๕/๐๖/๒๔๙๒

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๓

นายปรุฬห์ไชย พรหมประดิษฐ์
๐๕/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร วัดมุจลินทาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๔

นางอรอุมา สีใส
๑๒/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๕

เด็กชายวิทยา พิมพกัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงจิราวรรณ คำศิริ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงดาวัลย์ แก้วคูณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๘

เด็กหญิงพรพรรณ สมศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๔๙

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คำศิริ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงศิริพร วงศ์สายตา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ เหมือนลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย วัดดอนชี  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๒

นางลำพอง ฉัตรสุวรรณ
๐๔/๐๖/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๓

เด็กหญิงฉันทนา ดวงใจ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๔

เด็กหญิงพิมพิกา บุญศิริ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อาจบุรายณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง วัดโนนจิก  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๖

นางสาวการต์พิชชา กันภัย

๑๘/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๗

นางธัญญะพร ทองผา
๒๔/๑๐/๒๕๒๒

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๘

นายวีระพล อ้วนลำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๕๙

นางสาวบุษราคัม เชือโชติ

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๐

นางสาวประภัสศร นาคูณ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๑

นางสาวประภาศิร ขันงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๒

นางสาวปาลิตา แสงเขียว
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๓

นางสาววรรณภา ผลอ้วน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๔

นางสาวอุษณี ศรีพลาย
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงนวพร ศรีเลิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ข่ายมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๗

เด็กหญิงปยพร บุญล้อม
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงอารียา ก้อนคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

วัดสวนสวรรค์  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๖๙

เด็กหญิงกมลพร คำประภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๐

เด็กชายคทาวุธ เลางาม
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๑
เด็กชายชัยประเสริฐ เชิดชู

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๒

เด็กชายธนากร ทองแจ่ม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงนันทยา โสพนพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๔

เด็กชายประกาศิต ใจเพชร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงพรวาดี วันดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงมุขธิดา แก้วกัณหา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงรัชนี นันดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงรัตติกาล กันยามา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สายสี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๔ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายสมเจตนา ชุมนวน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายสรศักดิ

์

โคราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงสุภัสสรา พรหมดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายสุรนาถ มหาบาล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายเอกบุรุษ บุญปก
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๕

เด็กหญิงนิภาพร บุญปก
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงเพียงนภา มะณีย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๗

เด็กหญิงสุพัตรา สายสี
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๘

เด็กหญิงปนัดดา ประสานพิมพ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายวุฒิชัย ภักดีล้น
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายวัชรพงษ์ บัวลา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดโนนยานาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แวดระเว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงจิราภัทร สร้อยเสนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ ดุจดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงพรชราภา สองสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงไพบูลย์ กุรัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม วัดบัวขาว  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงอรัญญา กระต่ายทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงปตถมาพร เบะแฉะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายปานภัทร พรธรรม
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา พรธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ บัวใหญ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง วัดบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายปยะพล พุ่มจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สียา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๓

เด็กหญิงชลธิชา วันตุ้ม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๔

เด็กหญิงสุนันท์ธา ฉัตรสุวรรณ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงมญัชญา หาญชนะ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๖

เด็กหญิงภณิดา ดรุณพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายรัฐนันต์ ดุจดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงวันวิสา เอียมศรี

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงวันวิสา ปกขีพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงเพ็ญนี สีแสด
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

งามศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ กอจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงจินดา พุ่มจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดบูรพา  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๔

เด็กชายนราธิป ศรีตานาค

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๑๒๘

้
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อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายโชคชัย ฉัตรสุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทังโส
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายธีรนันท์ พลศักดิศรี

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงปริยากร บุตรสง่า
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๑๙

เด็กหญิงพจมาน ผิวพรรณ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายภูตะวัน บัวใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายวิษณุกรณ์ ก้อนหิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายสมคิด จันทร์หยวก
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายสุระเทพ สุดสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายอนุชา ภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายอนุวัต พรมสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกอก วัดหนองกอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๖
เด็กหญิงกฤติยากรณ์ ชุมนวน

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายธนธรณ์ พุ่มจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงธนิษฐา ทองคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงธัญรัตน์ พุ่มจันทร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายนพวัฒน์ มหาบาล
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงพัชรศรี โคราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๒

เด็กหญิงอาทิตยา พุ่มจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๓

เด็กชายมงคล จันทะเกษ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายพีรวิชญ์ ภูเมฆ
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อุปถัมภ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายเอกพล พึงปา

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ธรรมพิทักษ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๘

เด็กหญิงสุภาวี ก้อนสุวรรณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๓๙

เด็กหญิงนัยนาตถ์ มิงขวัญ

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๐
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ พุ่มจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงสุวิมล บุญล้อม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงจันทิมา ละดาบุตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงจันจิรา ละดาบุตร

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายสุธี กมลรัตน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๕

เด็กหญิงจริยา พุ่มแก้ว
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงจิติมา ฝกทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๗

เด็กหญิงศุภษร พิมพ์ศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๘
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เจริญราฏร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พุ่มแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๐

เด็กหญิงจิราพร พิมพ์ศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงปยนุช ทองแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงพรธิชา ทองพุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงพรวิภา ศิลา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงสุฐิตา ทองคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพานุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ จันทรคล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายรอยตะวัน ผลดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายฤทธิเดช รองแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายวีรพล พิมา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายศุภกฤต ทิพเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายสหฤทธิ

์

เอียมศรี

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายสิทธิชัย ซึงพรม

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายอภินันท์ ขุขันธิน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายผดุงเกียรติ กองทูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงกลินนรี

่

บัวเหง้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงขัวญชนก ไชยโกฎิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงจิรวรรณ ขันตรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงจุดารัตน์ กออาจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๐

เด็กหญิงชลลดา ญาณเสถียร
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ นาคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงณัฐวดี ดาลาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงนันท์นลิน ชนิดท้าว
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ เคนไชยสงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๕

เด็กหญิงวิภาพร บุตรศิลป

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา ฝกทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ มากดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงอริสญาภา ทองพา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายอนุสรณ์ พรดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๐

เด็กหญิงวรินยุพา ทองสี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๑

นางสาววาสนา ปตภี
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๒

นางสาววิมลทิพย์ คำห่อ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๓

นางสาวอัฌชริดา อุทุม
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน วัดศรีคุณเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๔

นางสาวปยะวรรณ น้อยตา
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านเลิงบาก วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงอริยา สุขเจริญ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิงบาก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ เจือจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม วัดศรีสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ เกษสุภะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม วัดศรีสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๘

นางสาววรรณภา พันธ์คำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม วัดศรีสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๘๙

เด็กชายคมเดช สายยืน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๐

เด็กชายจักรี ประดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงฑิฆัมพร คำปุย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงทิพย์นารี แสนทวีสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายนิธิ สุพิศ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๔
เด็กหญิงประกายดาว พลพาล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงปารวัณ สอาดดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงปยะธิดา เตชาติศัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงภัทรดา สมสวย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๘

เด็กชายยุวศักดิ

์

แสนทวีสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา ร่วมพรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายอิศม์เดช พันศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงอุทุมพร ชุมจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลาบบัว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงกุสุมา ดวงแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงขวัญกมล บุญฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายจารุพัฒน์ บุญสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายภัทราวุธ คันธธาศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายมงคล สุดเดช
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๘

เด็กหญิงจิราวรรณ สินเธาว์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายพงศธร ปวงสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงพัชราภา แสงศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๑
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ผลาเลิศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงวรนุช สีเทา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงวาสนา คำออน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๔

เด็กชายวุฒิชัย พิลาพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายอนุชิต จันทร์ผอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงอนุสรา พิลาพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๗

เด็กหญิงอุ่นเรือน แก้วดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๘

นางสาวกชกร วงค์บัว
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๑๙

นางสาวจันทิมา คุณภาที
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๐

นางสาวจิรภัทร์ ศิริลาภ
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๑

นางสาวณัฐพร บัวพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๒

เด็กชายณัฐวุธ บุญโจม
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๓

นางสาวนันทิดา คูณด้วง
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๔

นางสาวพัชริตา บัวพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๕

นางสาวสุภาวี สุธรรมมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๖

เด็กหญิงวิทิตา ขันสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๗

เด็กหญิงลัดดา คุณพาที
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๘

เด็กหญิงวริศรา สังขะวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงสุนิตรา วงค์กัณหา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๐

เด็กหญิงกฤติพร อุ่นหล้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงบุษราภรณ์ ใจศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงพรนภา รักษาพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวิยะดา อ้วนท้วน
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงสุวนันท์ พุฒโสม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา สารภี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๖
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ศรีชารัตน์
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงปยะพร ขอเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๘

เด็กหญิงพรธิตา ไชยพันโท
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๓๙

เด็กชายวรพล สุดชัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงศศิธร สังขะวรรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงสุภาพร งามผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ชมภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๓

เด็กหญิงอรอุมา มันทน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๔

เด็กหญิงอาภากร นาชัยดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๕
นางสาวประภัสราณ์ หันชะนะชัย

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๖

นายฉัตรชัย ทองอุไร
๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๗

เด็กชายกฤษฎา วงค์โสภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายณัฐพล เรืองเนตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๔๙

เด็กหญิงวีลาวัณย์ สิมกันยา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๐

เด็กหญิงอุไรพร ยาหอม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๑

เด็กหญิงวนิดา จันทร์สด
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงณัฐธิดา แมนชัยภูมิ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงนภาพร ทัดศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงพิมพิศา คำแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงกรรสุดา สิมกันยา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๖

เด็กชายณัฐพล แสนเสาร์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๗

เด็กชายธีรพงษ์ แสงงาม
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายพิริยะ เหล่ามา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงกรเกศ แดงกัณหา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๐

เด็กชายชัยณวัฒน์ สาลีเครือ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงนิชานันท์ สังขะวรรณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ โสมสุด
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงวรรณนิสา สาริกา
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๔

เด็กชายวันเฉลิม แพงจักร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายอุบล ทาใบศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ก่องดวง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงนันธิดา เจริญวงศ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงสุนิสา แสงจันทร์นวล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงกชมนพร นามแสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงจันทรวดี สง่ากุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทองสุทธิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงยุพิน พูลสว่าง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงวราลักษณ์ บ้งพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๔

เด็กหญิงจินตนา ภาระเวช
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงณัฐการต์ กลำคลองตัน
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงนำฝน สารภี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ลาภูตะมะ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงรัตติยากร แก้วบุตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงสมฤทัย คุณพาที
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๐

เด็กหญิงสุพิญญา สุดเสวก
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๑

เด็กหญิงเกษอับศร สิมโสม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายเขมชาติ สีมาฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายวณากรณ์ สุภวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๔

นางสาวกนกธร จันทรา
๑๙/๐๓/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงกาญจนา สังขวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงปนทิพย์ ภาระเวช
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงอลิสา ปดถามา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงนวนจันทร์ วิมล
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๘๙

นายบุญเลิศ กลีบรัง
๐๘/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๐

นายวินัย สายทอง
๑๘/๐๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงศิรินยา วงศ์พุฒ
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงกนกพร ทองเกียว
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงวารุณี มาหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก วัดพระโรจน์  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงลลิตา มังกรณ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายกษิดิศ สุดใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายกันสาคร คูณผล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายชยุตพงษ์ หมอกวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายปยะพร จันทร์อร่าม
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายพายุ ยิมพังเทียม
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงเนตรนภา แสงบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายเจตษฎา ศรีมงคล
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงธัยพร สมบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๓

ดร.ประเสริฐศักดิ

์

มูลสุวรรณ
๑๐/๐๖/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๔

นางธัญญพัทธ์ อุดทะรัง
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๕

นางณรงค์ ยิงยืน

่

๑๔/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๖

นางประมิตร วุฒิเศลา
๐๑/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายธนกร วรรณเสน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ศรีนวล
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ แก้วดา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี ดีศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงวรกานต์ พันธวัตร
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงอารีญา ปลุกใจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงจันทิมา พรมปญญา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงศ์สิงห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ คัธนาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงรวิวรรณ ธิวันดา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงเพียงระวี พิพรัน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า วัดยางโยภาพ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายพิชามญชุ์ แสงดวง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายกรกฎ พิมพ์แน่น
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๐

เด็กชายกฤษฎา มหาเพชร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๑

นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น วัดหนองขุ่น  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายเจษดฎา เบ้าเงิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๓

เด็กชายรัธภูมิ แก้วใส
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงกมลเนตร สายแวว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๑๒๘
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ สายแวว
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายธนพัฒน์ มานุช
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงพรทิวา บักษาพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดหนองบัวแดง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายเอกราช สิงห์คู่
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายเจษฎาพร ศรีอ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายชัชวาล หลักทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๑

เด็กชายปยะราช พิพัฒกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงสุจิตรา นันทะเสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงวงเดือน ศิลารวม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ศิริวาลย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงมัลลิกา สังวาล
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๖

เด็กชายธวัชชัย แสงสว่าง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ทาจิตร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

วัดหนองสองห้อง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๘

นางสาวชลธิลันดา รุ่งเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ วัดบ้านนาดี  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายชาตรี คูณสว่าง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๐

เด็กชายธนธรณ์ ทองหิน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล นนทบุตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๒

เด็กหญิงสุภิญญา บุตรน้อย
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๓

เด็กหญิงสุจินันท์ สุขดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงธนิสร โคจร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๕

เด็กหญิงณรินทร สารักษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายภูเบศ สงพิมพิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุตรน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายเจษฏากร บุตรน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายธนพล ธนงค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายนัฐกฤษ บุญเชือ

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงภัทรกันย์ นำรักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงฐิติยา กันยาพันธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงวิศา ธงชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงลลิตา ประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงนิภาพร บุญสุภา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๖

เด็กหญิงวิภาภรณ์ บุญเชือ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดบ้านเปด  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา ศิลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดโพนแพง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๘

เด็กหญิงอภิสรา เผ่าศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดโพนแพง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงธนัญญา สุดตา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดโพนแพง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสนาะเสียง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดโพนแพง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมสมัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา วัดโพนแพง  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายพลวัฒ รักโคตร
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายรุ่งอนันต์ จิตเสนาะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงนภํส ไพชิต
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงวิชุดา สิงแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงอภิญญา พันธ์วงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงลักษมี บุดดีสิงห์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงพรทิพา พันธ์งาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงนมัสนันท์ สารบรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวระบาน

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงกชกร นบนอบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ วัดยางเครือ  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๒

เด็กชายวิชัย หล้าคำพงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายอุดร อัมภาวัน
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๔

เด็กชายเกรีกเกียรติ เทียงธรรม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายวิทยา จันทพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงห์อาสา
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงสุกัญญา อนันเอือ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงชมพูนุท เชือโท

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงบงกช หิรัญบัตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๐
เด็กหญิงกนกลักษณ์ หีปไธสง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก วัดหนองไข่นก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๑

นางสาวสหฤทัย จอมเกาะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายธนพล ศรัทธาพันธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายประวีร์ ศรีสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุตรศรี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงวราภรณ์ หวานคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๖

เด็กหญิงจารุวรรณ บันเทิง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๗

นางสาวบุษบา หน่อจันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๘

นางสาวปนัดดา ทองดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงนฤมล อบสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีบุญมี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงมะลิวัลย์ กุจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุภาพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงแพรไพลิน ปงเปนกาศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม วัดหนองหลัก  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงผกามาศ กิงแสง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โกษฐา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงอารยา เอือวงศ์

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงจิราวรรณ เชือคำจันทร์

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วกอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๕๙๙

เด็กชายเอกราช ธนู
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๐
นางประภาภรณ์ ชะวะชารี

๑๖/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๑

นางสมปอง วิชาธรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายธงไชย ร่มเย็น
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๓
เด็กหญิงกนกลักษณ์ เสริมเตชะถาวร

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๔

เด็กหญิงพรพิมล คำยืน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงสุอัญชนา ทาริวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงเกศินี ศรีสูงเนิน
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายจีรวัฒน์ สีหาขันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงชาลิสา เต็มส้ม
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายฉัตรชัย กำลังเกือ

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายศรยุทธ โสบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายนันทกร ร่มเย็น
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายปพนสรรค์ แร่ทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายธนากร แสงฉาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เติมงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายภานุพงษ์ บุญสอด
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายภูวนาท ทองทา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๗

เด็กหญิงมลธิตา มูลสมบัติ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายวโรดม โทษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายวันเฉลิม วงค์ราษฏร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายศุภศิลป สีฐา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายอวิรุทธิ

์

ประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงศศิวรรณ สายอุตสาห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายเจริญชัย หาสอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงจิรดา ปตหันต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายรชฎ ประสารวงศ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง วัดดุมใหญ่  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี สีแสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงลลิตา สีดก

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายชัยวัฒน์ วงษ์พพายัพชัย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วัดผาสุการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๒๙

นางนงลักษณ์ หยาดทอง
๑๑/๐๙/๒๕๐๓

วัดเก่าน้อย วัดเก่าน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๑๒๘

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๐

นางสุวิชา ทองเถาว์
๒๔/๑๒/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๑

นางสวณี อุทคำกอง

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายวิษณุ จันทิมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงกุศลิน สุขทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ อาริภู

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงจิตติมา บุญมัน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงภัทราพร ผุยอ่อน
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงวรรณพร ทองแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงสุนิศา จันทิมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงอภัสศร นาคำมูล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดจังกาจิตต์  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงรุ่งอรุณ วิษาพรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงจุลาวัลย์ วิษาพรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงสุภาพร อ่อนคำบง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี สมฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๔

เด็กหญิงนิศานาถ เชือทอง

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงมลฤดี สมฤทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวารินชำราบ วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๖

เด็กหญิงมะลิวรรณ บัวเขียว
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวารินชำราบ วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายพชรพล บัวพันธ์
๐๖/๑๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงรำไพ ก้านทอง
๐๙/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงศศิธร อินทพรม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงสุดาพร อาจหาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๑

เด็กหญิงขนิษฐา แก้วอนัน
๐๖/๑๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๒

เด็กหญิงกิตติมา จันทป
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๓

เด็กหญิงภัคร์ภัสสร ปทุมรัตน์
๐๘/๑๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายจิรพัทธิ

์

จันทร์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายธีรภัทร คำดีบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายทัตทัย วรรณสิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายณธี ศรีสอน
๐๔/๒๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ วงษ์คำดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๕๙

เด็กชายสิทธิพร ทีคำแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายพีรวัฒน์ สุภนานัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายนิรุช ปอมอาสา
๐๖/๑๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ผันผอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๓

เด็กชายชัชวาล ทองคำพวง
๐๔/๒๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายสันติชัย ทองคำพงษ์
๐๕/๑๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายชินวัฒน์ ทีคำวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายภูชิตชัย บันบุผา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงธิญาดา ทองคำพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงจันทร์พิมล ปกกาโถ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา วรรณสิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ วรรณสิม
๐๙/๑๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๑

เด็กหญิงมุธิตา อรัญวงศ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๒
เด็กหญิงประกายแก้ว

เพ็งพันธ์
๐๓/๑๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงจินตภา บานแย้ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงรักษิณา มาวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงณิชาภัทร นิลดำอ่อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

วัดดอนชาด  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงกรรณิกา เกษาพันธ์
๐๓/๒๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายกฤษฎา นิลวันดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายจุลพัฒน์ เสือทอง
๐๕/๓๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงฐิดาวรรณ บริสุทธิ

์

๑๐/๒๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๐

เด็กหญิงณัฐฐาพร สาระมูล
๐๔/๒๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายทักษิณ สายทากุล

๑๒/๑๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายธีรเดช พันธนู
๐๑/๒๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงปานชีวา พุทธาเกิด
๐๗/๒๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๔

เด็กหญิงพัชราภา โลมาการ
๐๘/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงพาฬกา แก้วยอดคง

๑๑/๒๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หมายดี

๑๒/๒๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๗

เด็กหญิงโศภิตสุดา พันธนู
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายสงกรานต์ อุทภู
๐๔/๑๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๘๙

เด็กหญิงสรัลพร เกษจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงสุธิตา บัวเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๑

เด็กหญิงสุภัชชา อะโนลี
๑๒/๓๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๒

เด็กหญิงขวัญฤดี แสงกล้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดบุ่งหวาย  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๓

เด็กหญิงชญานี แก้วบัวเคน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงชลธิชา ทองคำพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บุญแจก

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๖

เด็กหญิงณัชชา สีลาภา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายทัตเทพ สินปรุ
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายธีรภัทธ์ นามปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงนัทธมน คำปอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายนิธิทัศน์ จันทวี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงบุญญารักษ์ สลักลาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงปทมาพร แก้วบัวเคน
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายปยากร คำผาลา
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายพัชระ ดาวประสงค์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงวรนุช ทาประจิต์
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๖

เด็กชายวรวิบูล เครือบุตร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายสันติ จันทวี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงสุชาดา เชือโชติ

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงสุนิสา จันทวี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายอนันต์ สุขไชย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายอภิเษก กุลไชยกุล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงอุไรวรรณ แพงดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง วัดวังยาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงจริญญา จันทร์อินทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องชัน วัดห่องชัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายรัชพงษ์ ฉันไชย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องชัน วัดห่องชัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๕

นางสาววิภาดา บรรพชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงฐิติภา พิมพ์สุทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงกัลยา บุญโสภา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๘

นางสาวอรอนงค์ กาทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงอรอนงค์ หิปะนัติ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๐

นางสาวนงลักษณ์ ก่ายแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงนรินญาพร เพชรรินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๒

เด็กหญิงนิตยา โสภาพิมพ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงวริศรา ดีโลนงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วัดท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงนิตยา พุ่มพฤกษา
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงลลิตา วงษ์ลา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงวรรณิภา ชมภูเกษ
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงอนุธิดา คงสีลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๒๙

เด็กหญิงกุลนัฐ สานทอง
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงเกตสุดา ปะถะมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๑

เด็กหญิงสุริตา โสภาสิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงสุนิษา ดวงศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๓

นายอารมณ์ บุตรแสน
๐๓/๐๙/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)

วัดโพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เทียมทัศน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วัดบ้านแฮ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ วามะเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงชาลิสา ไชยมนตรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงรังสิตา โบธาขันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายภัทรภณ หล้าบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายเมธัส หล้าบุตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงภัทรลภา เกตุวัตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๑

เด็กหญิงทิพตะวัน บุญเนตร
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงภูมรินทร์ โพธิจิตร

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงศวรรยา ดอกคำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายธนศักดิ

์

วงศ์ศรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายวรเมท สีใส
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จุลแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายชิณกร พิมพกรรณ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงณัฐนิฌา ประทำมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๔๙

นางสาวกัลยาณี พิมพกรรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงกรองทอง ชัยนาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๑
เด็กชายประกายเพชร

ทวีชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพกรรณ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๓

เด็กชายธวัชชัย คูณพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายยุทธพงษ์ อินทนิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงศศิธร เม็ดไธสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงอภัสรา นามสมดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงกันทิมา ปกพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๘

เด็กหญิงอ้อมใจ คำทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงวิการดา สุโคตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๐

เด็กชายณัฐพงษ์ วงษ์ละคร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงปยนันท์ ขันธิวัตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงพุทธิดา ช่วยสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๓

เด็กหญิงภัทริกา บัวแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๔

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กลางเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงยุวดี บุญประสิทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงฤทัย สายคูณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงวรรณธิดา บุญเติม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงพรชนก พระสุทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๖๙

เด็กหญิงพัชธิดา พุฒศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงพิชญาภา ชืนชม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงสุนิสา กาญจน์อินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายจิรายุทธ นักรบ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงนัฐฌา เจริญท้าว
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงผกามาศ ศรีส่อง
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงวนิชยา โรมราช
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงสมปอง แสวงผล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงสุภาดา จันทร์สุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายอดิพงษ์ แสวงผล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงอภิฤดี สายทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๐

เด็กหญิงอมิตา ทองงาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงเพชรดา จันทร์จริง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ มันธรรม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงนรินทร์ สำลีอ่อน
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์ชาลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงสุธิตา พันธ์ฝาย
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงสุภาพร แสนศิริ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงสไมพร ปกนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงอำพร ชืนชม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา สยามนต์
๑๑/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๐

นายกิตติศักดิ

์

ทองจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๑

นางสาวจินดามณี พากเพียร
๒๘/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๒

นางสาวนิราวรรณ โยธารักษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๓

นางสาวสถาพร ตาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๔

นางสาวสรัลนุช จอมสวรรค์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๕

นางสาวสุกัญญา ชาจุหลัน
๒๒/๐๔/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๖

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์จริง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๗

นายอภิชาติ สุนนท์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๘

นางสาวกัญญารัตน์ แถมวงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๗๙๙

นางสาวกุลธิดา กลางเมือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๐
นางสาวจันทนา บุญเหลา

๒๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๑

นางสาวจิราพร แสวงผล

๒๔/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๒

นางสาวธนพร โคชขึง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๓

นางสาวนวลฉวี ชูนิตย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๔

นางสาวพิจิตรา ยังยืน

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๕

นายรังสรรค์ งอกสุข
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๖

นางสาวรัชนีกร คงทน
๑๑/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๗

นางสาวศิริกัลยา แพทย์นาดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๘

นางสาวสิรินยา พรหมจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๐๙

นางสาวสุดา ภาวัน
๒๒/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๐

นางสาวสุดาภรณ์ อุปถัมภ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๑

นางสาวอาทิตญา สมบัติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๒

นางสาวอุไรวรรณ วงศ์ละคร
๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อินทราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงกาญจนา เพ็ญพักตร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงกิตติยาพร ชมศรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงจิราพร สุวรรณวิสุทธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๗

เด็กหญิงชนิตา แก่นโสม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายณภัทร หัสคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชโย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายณัฐเดช แก้วกัญญา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงทิพวรรณ พลบุญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๒

เด็กหญิงธนัชพร นนทะใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายธนาวัฒน์ คำเนาว์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงบุญทิวา ฝงเคน
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงปวีณา ศิริเทพ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงปยฉัตร พรมเพ็ง
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายพิจิตร จันทร์สุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันธิวัตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงรจนา ชืนชม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายศราวุฒิ แสงสุนี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๑

เด็กชายสมศักดิ

์

บริสุทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงสิราวรรณ ผดุงพล
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงอทิตยา ชืนชม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ อินทร์ราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงศศิธร สุภวัน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงยุวดี คำภูมี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงประณิตา ผ่าผล
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล คำพิลา
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงอารยา หานาค
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงวรรณา คูณมี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงภัคจิรา ภูคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ นนทะใส
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ส่งศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๔

เด็กหญิงภัทรานันท์ นนทะใส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงกาญจนา อุณาวรรณ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงอรัญญา แพงโน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ลุนพุฒ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายกฤษดา มิงขวัญ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายนัทพงศ์ ส่งศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายวัชรพล จันทร์สูง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๒

เด็กหญิงชลลัดา พรสุข
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงศิริมา ทุมยา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงนิสาชล คำพูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงดวงกมล ดาผา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงพีรยา ศิริ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๗
นางสาวสุพรรณณัฐดา

แก้วพรม
๑๙/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงเมริสา ศรีคุณ
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชูรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ โพธิเจริญ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายพรหมโชติ พันธ์โสรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๒

นายวัฒนา เวียงคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๓

นางสาวธนพร สืบพรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๔

นางสาวนริศรา บุญมีมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๕

เด็กชายนิธิกร ศรีบุญเรือง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๖

เด็กชายอภิเดช พาประจง
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงกชวรรณ อำไพจิตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๘
เด็กหญิงชนากรานต์ โสสา

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงนงลักษณ์ จันสีโห
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๐

เด็กหญิงนันธิดา ก้านอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงพรชิตา หงษ์คำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงพรทิพย์ กัญญาสาย
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงมทนาลัย สอนสิมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงวรารัตน์ วิมลรักษา
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงศิริกรานต์ ชินวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงสลินทิพย์ เจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงสุดาพร มาตมุนโท
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๘

เด็กหญิงสุทธิตา เพ็งมาตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี ทวีพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายอมรศักดิ

์

ศิระพรหม
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๑

นางสาวอรปรียา ใจชอบ
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงเกวลิน บุญใหญ่
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๓

เด็กหญิงวิภาดี สุขภิรมย์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายอรรฆรัตน์ บุญสร้อย
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงจันจิรา ครองยุทธ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงเยาวภา สิมาทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๗

เด็กชายกฤษฎา ทารักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มาลุน
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี อองไชย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๐

นายพิเชษฐ์ ซึงยุทธ

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๑

นางสาวกานดา ไชยรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๒

นายกิตติพัฒน์ วงษาลุน
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๓

นางสาวรวิปรียา ผลเพิม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๔

นางสาวเสาวลักษณ์ คำแพงจีน
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๕

นายไพรัตน์ บุญเชิญ
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๖

นายธนวันต์ โคตรธาริน
๑๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงสุนันทา พงศ์งาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงชนิดาภา บุญคง
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงนงนภัส นนท์ศิริ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงเปรมฤดี จันทะแมด

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๑

นางสาวจริยา เสนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วัดศรีอุดม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงจีรภา พรมสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สิงห์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๔

เด็กชายมนตรี ประเสริฐสิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พุฒพิภักดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๖

เด็กหญิงรุ่งนภา วันใส
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแหลมทอง วัดแหลมทอง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงจินตนา พุทธพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงขวัญจิรา แสงอือ

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๐๙

เด็กชายจารุวิทย์ ท่อนจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

บุญชาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายนนท์ปวิธ พาชอบ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายนวพล พาชอบ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงปริศนา ระวังดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงปลิว พระภูบาล
๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงวาริสา ดาวเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงอรษา พาผล
๐๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงอรัญญา กุลเกต
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายเกริกเกียรติ ชนะวัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๑๙

เด็กหญิงนรินทิพย์ วิชาศิลป

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๐

นางสาวนันทัชพร นาคูณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๑

นายบังอร โคตคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๒

นายพรพรรณ โชคนัก
๑๑/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๓

นายสุภาพรรณ โยยรัมย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๔

นายศุภวัฒน์ พันธุ์รักทรัพย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๕

นายอนุชา บุญเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๖

นางสาวจุฑามาศ เขียวสอาด
๒๗/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๗

นายชาญชัย บุญศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๓๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๘

นางสาวศศิธร นิโรคะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๒๙

นางสาวอรทัย บุญบุตร

๑๑/๑๒/๒๕๒๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๐

เด็กหญิงอัญชนา พันแสน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๑

นางสาวพรพิศ โชคนัก
๐๘/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย วัดกลาง  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๒
เด็กหญิงจินตนาการ วันใส

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงนภาทิพย์ ขวัญคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงสุธิดา สันดอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๕

นายพัฒนา วิริยะกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๖

นายจีรศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๗

นางสาวสิราพร แสนสิน
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายเมฆเมฆา แสงแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๓๙

นางสาววราภรณ์ แสนอ้วน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๐

เด็กหญิงไพลิน คำภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๑

นางสาวพรวิลัย เขียวสะอาด
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จันทร์สวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงศศิธร ไชยนิชย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงชุติมา วงค์ถา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงค์ธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงพิยดา สะอาดเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลีวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงอรทัย โมคาผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงวิภาดา พูลทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๐

เด็กหญิงศิราพร ปรีชา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงพรทิพย์ คำสุดแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๒

เด็กหญิงขวัญตา ส่วนบุญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๓

เด็กหญิงพิชชาพร ศรีชาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายไชยพศ วงศ์ถา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายธวัชชัย เจริญผล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงมะลิศา บุญยงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงสตรีรัตน์ สิงห์อาจ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงสุภาพร จูมทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๕๙

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์ถา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงเยาวภา ถนอมสัตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายวิศรุตร โพธิวงศ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๒

เด็กหญิงเฟองฟา เขียวทองคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เรือนแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๔

นายนิดธิรัตน์ เหลืองทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๕

นางสาวกฤษณา ก้านคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๖

นางสาวจิราเจต มูลสิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๗

นางสาวนำพริก บัวกิง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทองพู
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงศศิธร ยืนมัน

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงอังคนา จันขาว
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๑

เด็กชายอนุสรณ์ นรสิงห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๒

นางสาววันวิสาข์ บุญกัณฑ์
๑๗/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงพิยะดา อุดเสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงสุวานันท์ ทองนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ มันคง

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๖

เด็กหญิงกนกอร เชือพนม

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายจตุรพัฒน์ ภูอ่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายชิณวัตร แก้วจุลศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงญาณิศา โสมสุด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงณัฏฐนิชา อุดทาจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายธวัชชัย อระเวก
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงนันทิชา กลินกล้า

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงนิตยา ขันจันทา
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงปริชาติ สุธรรมวงค์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงพรพณา วงไชยา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สีหาบุตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายวีรภุทร สุธรรมวงศ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุธรรมวงศ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๘๙

นางสาวอรัญญา มูลสิน
๒๖/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายอัษฎาวุธ สีดาดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายอำนาจ คำมงคล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๒

นางสาวสุนิษา บุบผาถา
๑๘/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายอภิรักษ์ คำมุงคุล
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงพรนภัส คำอ้วน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา วงไชยา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๖

นายเกรียงศักดิ

์

ชิณกะธรรม
๒๔/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๗

นายจีรศักดิ

์

อนุศิริ
๒๘/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๘

นางสาวสาวิตรี โสภักดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงพรสุดา โจระสา
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงจิรพันธ์ โพคโพธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ขจัดมลทิน

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงศิรินทร์ดา พันผูก

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงพัชรพร ลาพรมมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงนำฝน ทนทาน

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงกรรณิกา จันหอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ สุขเกษม

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงพรชิตา บุญโสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงชัชธิดา โล้คำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายพงษทร สืบญาติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๐
นางนิตยา วิลามาศ

๐๘/๐๑/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา มัชฌิมะบุระ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงจิตรานุช ลาดโพธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงวรรนิษา กงพลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงบุษบา แก้วเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายอดิเทพ แก้วมีศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายสุทัศน์ สุขเพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ วันหลาบคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงดวงฤทัย ปดทุมมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๑๙

เด็กหญิงรัตน์ติญา เหล่าบุตรศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงอาภัสรา วงศ์ฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๑

นางรมิดา นามเสนา
๒๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงทัศนีย์ สีหนองหู
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดศรีมงคล  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงปวีณา อินทร์พิมพ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงวัชรี รักไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้วพร
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมหาชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๗

นางสาวฉัตรวดี เมืองพิล
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๘

นางสาวดรุณี ทองแสน

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๒๙

นางสาววาธิณี ศรีพิมพ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ชาญสมร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงจิราพร วงศ์เคน
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงอารียา ไชยโอชะ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายสินชัย บุญศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๔

เด็กหญิงเสาวภา เพชรพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงวิชิดา ดาพาโย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๖

เด็กหญิงเกวรินทร์ มูลสิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๗

เด็กหญิงแพรไหม กลินหอม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงจิราพรรณ กลินหอม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงสุกัลญา บุญชู
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๐
เด็กหญิงยุจิรา ศุภโคตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๑

เด็กหญิงอรพิน ศรสุข
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงชุตินันท์ ลาดสมดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุก วัดนาสะตัง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๓

นางศิริวรรณ์ พันธ์ทอง
๑๑/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน   

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๔

เด็กหญิงชุติมา พอนเพีย

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๕

เด็กหญิงนภัสสร ช้างอ่อน
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๖

เด็กหญิงพรชิตา อกผาย
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๗
เด็กหญิงพิมพ์พิมาย อุดมญาติ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๘

เด็กหญิงมินตรา พุทธาทาป
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๔๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วคำจันทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๖ / ๑๒๘

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงสุดาภรณ์ มณีวัน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เหล่าศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๒

เด็กหญิงจิราพร พรมศร
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ เชือสกล

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงฐิติมา วงษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงนรินดา บุญทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงนางน้อย กุลสิงห์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงพัชรวรรณ แสงงาม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ มิงมูล

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงมุทิตา ชาตรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายยอดชาย ใจบุญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๑

เด็กชายรพีภัทร วารีพัฒน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงรัชนี พาสารี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๓

เด็กชายสุวรรณชัย ผาสูง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ มารุตะพันธ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ สายรอด
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๖

เด็กชายเนติพงษ์ ดวงคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงกชกร สมสุด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา ทาหอม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงจิราพร ต่อต้น

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๑

เด็กหญิงชนิดาภา กาสา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๒

เด็กหญิงณฤดี หลักทรัพย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๓

เด็กชายณวพรรษ หลงชิณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๔

เด็กชายต้นตะวัน สีนวน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

แดงกัณหา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายธนธร อินปา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายธนพล ผมหอม
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงธนัญญา สาแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายธวัชชัย ชูญาติ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายนพคุณ พิมทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายนภาวิศิษฐ์ เจริญสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงนริศรา ประสมพลอย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงนาตยา ทาตะนาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๗ / ๑๒๘
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อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงนาลินี ลาปุย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงนุชจรี บุญเลิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๗

เด็กหญิงบุษยา ดวงคำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงปยดา สิงห์มุ้ย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงปยดา สุดหา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงพรชิตา แดงโสภา

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงพราวนภา บัวเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดีเลิศ
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงพัชรี พรมโพธิทิน

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ทานาฤทัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายพีรวัฒน์ นันทะญาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายภานุวัฒน์ มารัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ถ่อนอ้วน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงยุภาวรรณ แสนทวีสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงวนิดา วงค์ษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายวรชัย นินดำ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงวริศรา แดงโสภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๒

เด็กชายศรายุทธ สุภาษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงศิรินภา พุทธาทาป
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงศิริยากร จอมทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๕

เด็กหญิงสุธิดา ท่าหาญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๖

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ยอดผา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๗

เด็กหญิงอภิรดี ทวีพัฒน์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๘

เด็กหญิงอรปรียา หาลาภ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๐๙

เด็กหญิงอรวรรณ มโนรักษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๐

เด็กหญิงอรัญญา ชาติชำนิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายอิทธิพงษ์ กันหาชาติ
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายเจษฎา ศรีษา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ กุลบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงเปมิกา สัมมาวงค์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๕

เด็กหญิงเสาวรส สุขพันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาสะอาด
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ข่าขันมะลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๘

เด็กหญิงช่อมะลิ ชิณบุตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงฐิติพร สาธุ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๘ / ๑๒๘

้
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อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรศิลป
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนะวรรณี
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงดลยา เข็มสีดา
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายธนกฤต กุลบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายธนากรณ์ แฝงกลิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงธิวาภรณ์ อัดแสน
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงนารถนิชา ชูญาติ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ พิมพ์พันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายพงศกร ประสานศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงพรวิภา กำไรงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุ่นชิณ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ดำหนา
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายพาสกร ผาริชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงพิยดา ทองถม
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๔

เด็กหญิงพิยดา แก่นดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงพีรดา เชือสกล

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญเลิศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงมัทนา ใจบุญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ปุระกรณ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงวนิดา กลินหอม

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงวรรณนิสา ลาเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายวราวุฒิ รูปสิงห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงวิราวรรณ หลานเศษฐา
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ชาตรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายศุภกิตต์ สีสะอาด
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงสรัญญา จันทะสาร
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงสาวิตรี วงศ์โสม
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พูลเลิศ
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๘

เด็กหญิงสุภาวดี ธิตะโพธิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงสุรางคนา พืชพันธา
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๐

เด็กชายอรรถพล ดำงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายอานนท์ ธรรมวิเศษ
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายเกียรติคุณ คูณมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ มารัตน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายโชคชัย ก้อนแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๙ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงกนกวรรณ นะวะนิยม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๖

เด็กชายกานต์ธีรา พืชทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายกิติพันธ์ ดลโสภณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงขษมา ดีบุบผา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงจิตติมา ขันทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายฐิติวุฒิ สุขชวดมี
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงณพิชญา คำผุย
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๒
เด็กหญิงณัชดาภรณ์ ถินขาม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายธนายุ กานา
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงนวพรรณ ผิวจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงปยฉัตร เย็นใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงพรพิรุณ วงศ์โสภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายพีระพัฒน์ ยิงยง

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงภัสราภรณ์ คำพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงรัตนาพร พัสลม
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๐

เด็กหญิงวรารัตน์ ทางชอบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงวลัยภรณ์ ชาตรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงวิลาสินี วันทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายสมพงศ์ แน่นดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ เกษมสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงมาเกษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา พรมทา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงสุภัคตา เหล่าโสด
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายสุรพงษ์ วงค์หล้า

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงสุวิมล เหล่าโคตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงอรอนง หงษ์ศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงอริษา วงษ์กลม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายอำพล ตาดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๓

เด็กหญิงเบญจพร ไชยะโอชะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๔

นายกฤษฏา ทาวะรมย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๕

นางสาวจันทิรา กัณหาชาติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๖

เด็กหญิงธิติญา กงเพ็ชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๗

นางสาวนริศรา ลูกบัว
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๘

นางสาวปรานี ชูญาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๘๙

นายปรีชา ท่าหาญ
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๐ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๐

นางสาวปยะมาศ สิงหมุ้ย
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๑

นายสุทธิราช แพรประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๒

นายสุพจน์ ทองเปะ
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๓

นายสุริยา ท่าหาญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๔

นายอมร สุภาษร
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๕

นางสาวเจนจิรา โสภารักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๖

นายเอกรินทร์ ชาตรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๗

นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๘

นางสาวชัญญานุช บุตรอ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๑๙๙

นางสาวดวงดารา สาสีมา
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๐
นายธนภูมิ หารบุรุษ

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๑
นางสาวนิรันดร์รัตน์ ราชบัวพันธ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๒

นายประวิตร แผ่ผล
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๓

นางสาวปรียารัตน์ ชืนจิต

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๔

นางสาวปวีณา ทองแสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๕

นางสาวพัชดาพร บุญโท
๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๖

นางสาวภัทราภรณ์ ทรงประยูร
๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๗

นางสาววรรณนิกา ดวงจันทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๘

นางสาววริศรา คุณพงษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๐๙

นางสาววัชราภรณ์ หาลาภ
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๐

นางสาววันวิสา ธรรมแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๑

นายวิศรุต ปองภัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๒

นางสาวศศิธร แดงโสภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๓

นางสาวศิริขวัญ อินโสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๔

นางสาวศิริรัตน์ ยิงยง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๕

นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีษะ
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๖

นางสาวกุลดา คูณดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๗

นางสาวจินตนา มณีสาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๘

นางสาวจิรภัทร แสนสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๑๙

นางสาวชนากานต์ มารุตะพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๐

นายชุติพงศ์ แสงชัย
๑๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๑

นางสาวณัฐริกา กิงทอง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๒

นางสาวดรุณี พืนทอง

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๓

นางสาวปยวดี สืบหาไชย
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๔

นายภานุวัฒน์ สายตรง
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๑ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๕

นางสาววิมลวัลย์ ธรรมสัตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๖

นางสาววิลาสินี แก้วคูณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๗

นางสาวสมยงค์ มิงขวัญ

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๘

นางสาวสุกัญญา หาระวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๒๙

นางสาวสุดารัตน์ โพธิสาร
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๐

นางสาวสุภาพร คำตา
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๑

นางสาวสุมาลี บุญสังข์
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๒

นายสุรไกร ทองสวัสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๓

นางสาวอภิญญา สุภาษร
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๔

นางสาวเกศรินทร์ อินทะนาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๕

นายเขมรัฐ ฉัพพรรณรังษี
๒๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๖

นางสาวเสาวพร โทแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๗

นางสาวโสรญา แก้วโสภา
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา วารีพัฒน์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๓๙

เด็กหญิงอัญมณี ผาริชัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงแพรไหม เพือนสงคราม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงชลธิชา ทาหอม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายชัยชนะ เบ้าน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายชาญชนะ บุราเกษ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ปาสา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๕

เด็กหญิงนรินธร บริบาล

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงปยะธิดา แดงโสภา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๗

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีประสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายมงคลชัย ประชุมเหล็ก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงมัณฑนา สีหลวง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงลลิตา ทาสะอาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา มารุตะพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายอนุชา แดงโสภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๓

เด็กหญิงอรพรรณ เบ้าน้อย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงอินทุอร หาระสาย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงอินธิรา ทาบุดดา
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๖

เด็กชายเจษฎา บุญโท
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เชือสกล

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๘

เด็กหญิงสุธิดา จันทร์รักษา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายชาญชัย แท่นคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๒ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิสาร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายดุสิต ไชโย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๒

เด็กหญิงธนัญญา สุภาษร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๓

เด็กหญิงนิศรา ชานิคม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงพรนภา คติสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๕

เด็กหญิงพัชราภา นิระพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๖

เด็กหญิงพัชริดา คึมยานาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ พิมาร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงพิชนาฏ นิระพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภักดีไทย
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๐
เด็กหญิงมณฑกานต์ สุพรรณนนท์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๑

เด็กหญิงยุภาวดี เขียวสด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ เกษียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายศิริมงคล มนูบุตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๔

เด็กหญิงสุชาวดี ผมหอม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๕

เด็กหญิงสุวิชาดา สุยังกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงอนัญญา พรมโคต
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์ศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงอริสสรา คำตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองชุมภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๐

เด็กชายเจษฎา โสดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงแพรวา ศรีภูวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายโคจร หาลาภ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๓

เด็กหญิงประภาสิริ โพธิสาร

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงกัลยาณี พันธุ์งาม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา พลศักดิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๖

เด็กหญิงปฏิมา อุไรสาย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงปาริตา หาระวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงศิรินทรา กาวัลย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายสุรยุทธ จรลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๐

เด็กหญิงสุวนิด สงสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงกมลธิยา กุลอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงภัทราวดี วงศ์หา
๒๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงภัศรา สายตรง
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๔

เด็กหญิงวิจิตรา วงษ์จันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๓ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๕

เด็กชายวีระชัย แก้วจินดา
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงปนัดดา โชติสนธ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงปยะวรรณ อุ่นวงศ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๘

เด็กหญิงสุนิสา สุขสาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บาลแย้ม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ อินเทภา

๑๒/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงยุภารัตน์ สีสินธ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงสุกมล เกษรพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา จันทเอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญจิม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ลาวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๖

นางสาวขวัญจิรา ศรีแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๗

นางสาวจิรนันท์ รุ่งเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๘

นางสาวจุรีภรณ์ ยิงวงค์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๐๙

นางสาวธิดารัตน์ สร้อยสนธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๐

นางสาวนภาพร สายปอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๑

เด็กหญิงปภาวดี รุ่งเรือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงปยธิดา วันหนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๓

นางสาวสุภาวี นามเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๔

นางสาวอภิญญา บุพตา
๒๒/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๕

นายเกียรติศักดิ

์

เสนามาตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๖

เด็กหญิงกนกพร ขวัญยืน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ควรชม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงวรรพนา พัตรา
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๑๙

เด็กหญิงอุมารินทร์ เดชช้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๐

นางสาวขวัญภิรมย์ ปดทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๑

นางสาวนิตยา ศรีธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๒

นางสาววริศรา พิลาสันต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๓

นางสาวเกตสดี ชวดทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๔
เด็กหญิงอนงค์นารถ คัดทะนาม

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้ววงษา
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงสายชล แดงแสง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๗

เด็กหญิงวาสนา เขตคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงกาญต์ธิดา พันธ์บุปผา
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายสุริยันต์ เขตคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๔ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงผาณิต ใต้โพธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงสาธิกา ขยันการ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงฐิติพร บุญมัน

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุญช่วยเหลือ
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๔

เด็กชายศตวรรษ โอตาคาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงจินตนาพร จิตเสนาะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๖

นางสาวธนาภรณ์ ไชโย
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๗

นางสาวนันทพร จาระงับ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๘

นางสาวปยฉัตร พรานแม่น
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๓๙

นางสาวพรนภา นาจาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๐

นางสาวมาลาสี พึงปา

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๑

นางสาวศศิวิมล พึงปา

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๒

นางสาวสุดาภรณ์ ขันใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๓

นางสาวสุปราณี ตุ้มทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๔

นางสาวส้มโอ ปองพิมพ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๕

นายทศพล สิมเจริญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๖

นางสาวภัทรวดี วรรณวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๗

นางสาวยลลัดฎา สุทธิกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๘

นางสาววารุณี ลำพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๔๙

นางสาวศิริรัตน์ ปองพิมพ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๐

นางสาวสายธาร ขยันการ
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๑

นางสาวกฤตมโนรถ แสงส่อง
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๒

นางสาวปรียาภรณ์ ลือคำหาญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๓

นางสาวปานชีวา ผลเพิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๔

นางสาวภาวิณี แสนทวีสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๕

นางสาวภิวาภรณ์ แก้วคำพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๖

นางสาวรัตนภรณ์ ผลเพิม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๗

นายศักดิดา

์

พลเขมร
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๘

นางสาวสิเรียม ศิริเทพ
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๕๙

นางสาวเฟองฟา สายตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๐

เด็กหญิงจีราณา ปองพิมพ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๑

เด็กหญิงวิชุดา จันทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงอนัญญา นาบัว
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๓

เด็กชายกล้าณรงค์ งามเถือน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๔

เด็กชายคุณตนนต์ แก้วคูณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๕ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายจีระพัฒน์ ประโยชน์มี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๖

เด็กหญิงฐปนีย์ ประทีปทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงฐานิดา ประทีปทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายธนากร วิไลคำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๐

เด็กหญิงศรีประภา มณีชัย
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา จิตกระจ่าง
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ พลหาญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

นามเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๔

เด็กชายรัชชานนท์ ละดาดก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงสุปราณี สุโภภาค
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แสนทวีสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ พืชหมอ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงอภิษฎา ศิริคูณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงมาลินี พูลทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๐

เด็กหญิงทานตะวัน ทีอุทิศ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงชนิดา ทองแสง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เดชบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายวชิรเกศ ภูถำแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๔

เด็กหญิงมุกดา เดชมุงคุณ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๕

เด็กหญิงสุพัตรา บุญจูง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๖

เด็กชายกิตติชัย พัฒนโพธารักษ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงญานิกา คำศิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงดวงฤทัย มัสยามาศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงธันยาพร อัปกาญจน์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๐

เด็กหญิงสุจินดา คุมภิโล
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงสุธาสิณี มีชูเชาว์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๒

เด็กหญิงอริสรา ขันตี
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงกมลชนก คำหล่อ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงทิพรดา เคนสุวรรณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๕

เด็กหญิงทิพรัตน์ อันปญญา
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสียงเย็น
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงนภาพร พูลเพิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๘

เด็กหญิงนุชนรี ชมกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๓๙๙

เด็กชายศิลปน จันทชัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๖ / ๑๒๘

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา มุทาพร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๑

เด็กหญิงอนงคาร จันทร์แรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๒

เด็กหญิงจิรวรรณ ภาพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๓

เด็กหญิงทิพย์จุฑา แก้ววงษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๔

เด็กหญิงธิติมา มุทาพร
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๕

เด็กหญิงวรรณภา มณีสาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๖

เด็กหญิงสุดา อรุณวิจิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๗

เด็กหญิงอรอนงค์ กงใจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๘

เด็กหญิงอุสา ถาวร
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๐๙

เด็กหญิงเนตรนภา พละก้านตรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๐

เด็กหญิงกัลยาณี ศรีสุวงศ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ มีชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๒

เด็กหญิงภาวิณีย์ โพธิวัฒน์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงวรินทร กงใจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๔

เด็กหญิงสุภาวดี ก้านกิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๕

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ พวงทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๖

เด็กหญิงขวัญตา นนท์ศิริ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๗

เด็กหญิงนิชาภัทร พรมสุภาพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กัญญามา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๑๙

เด็กหญิงนันฐริกา จันทร์ทาดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๐

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมตา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๑

เด็กหญิงลักษสุดา ศรีพุด
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงสมฤทัย จันทร์เหลือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงสมฤทัย ยะสงคราม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๔

เด็กชายอนุชิต แก้วนิล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงอริสรา นากอก
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็ชรินทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายนัทพล ไชยเศษ
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คณะวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๖๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายกฤษฎา ศรีหาวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๐

เด็กชายจตุพร เกษมสวัสดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายฐิติวุฒิ สมสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สืบสำราญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๓
เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิสัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๔

เด็กหญิงพรภิมล ประดับศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๕

เด็กหญิงโชติกา ประทีป
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ชิกะกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ถาวร

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงชนนี ปดด้วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายดนุพร ศรีเรือน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๐

เด็กชายธนาวุฒิ คุณสุต
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๑

เด็กชายนิวัฒนา รัตนะ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ สมผิว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายสรวิชญ์ บรรเทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วังสำเภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายชัยศิริ กิงแก้ว

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๖

เด็กหญิงปน พันธ์งาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๗

เด็กหญิงรัตนพร ศรีชารู
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๖๕๙/๔๔๔๘

นางสาวลัดดาวัลย์ เจนจบ
๐๖/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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