
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๐,๐๑๖ คน ขาดสอบ ๕,๒๔๓ คน คงสอบ ๑๔,๗๗๓ คน สอบได้ ๑๑,๖๔๙ คน สอบตก ๓,๑๒๔ คน (๗๘.๘๕%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๑

นางสาวรัตนพร บุญจอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๒

นางสาวศุภสร พูลเพิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๓

นางสาวทิพย์เกสร ทาระบุตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๔

นางสาววิไลรัตน์ คชรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๕

นางสาวศศิประภา จันทะแจ่ม
๐๙/๑๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๖

นางสาวสุภาวดี ศรีใส
๐๓/๐๗/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๗

นางสาวจินดารัตน์ วงคำผา
๒๗/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๘

นางสาววิไล พรมศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๐๙

นางสาววิไลวรรณ คำประภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๐

นายณัฐพล โหง่นแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๑

นายรัชชานันท์ บุญเหลือ
๑๔/๐๔/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๒

นายสรานุวัติ สายแวว
๑๔/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๓

นายสรยุทธ วัณโท
๒๗/๐๕/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๔

นายสมพร ทำถาอุต
๐๗/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๕

นางสาวชลิตา แสนทวีสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๖

นางสาวรัศมี ไพรชิต
๒๖/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๗

นางสาวอรพรรณ สุรันต์
๐๒/๐๘/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๘

นายอธิชากรณ์ ขันทะวัตร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๑๙

นางสาวทัศนีย์ พุทธิชนม์

๒๓/๑๑/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๐

นางสาวมลฤดี กำยาน
๐๔/๐๖/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๑

นางสาววาสนา ขันขาว
๓๑/๐๘/๒๕๓๙ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๒

นางสาวสุนิสา ศรีภักดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๓

นายเจนภพ บัวเหลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๔

นายเฉลิมชัย แก้ววิเศษพรมมี
๐๙/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๕

นายนครินทร์ สมภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๖

นายนิรันดร วรรณะทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๗

นายภูษณ ล้อมวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๘

นายมังคละ ทองสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๐ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๒๙

นายวัชรินทร์ จริวรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๐

นายกิตติภัฎ ผกากูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๑

นายพิชัย ใชยบุญทัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๒

เด็กหญิงปรารถนา ฉัฐจริยาพร
๑๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๓

นางสาวสุชาวดี ใสสะอาด
๒๖/๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มณีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๔

นางสาวพัชนิดา อ่อนคำบง ๓/๗/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มณีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๕

นางสาวรุ่งนภา พาระวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มณีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๖

นางสาวสุพรรณษา หงสามาตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มณีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๗

เด็กชายเอกลักษณ์ วรพิมพ์รัฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สงวนทรัพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๓๙

เด็กชายนราธิวัฒน์ สงวนทรัพย์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๐

เด็กชายกฤษณพงษ์ คำเติม
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงวิภาภรณ์ พุฒชา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงวิจิตรา สุภาพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงดวงหทัย วงศ์สุทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๔

เด็กหญิงสุวิสา สมใจ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาใต้ กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ทวาภพ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๖

เด็กหญิงพรทิพย์ บัวใหญ่
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๗

เด็กหญิงศิรภัสสร ไชยสมทิพย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงปทมวรรณ พันธ์โชติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประสิทธิศึกษาสงเคราะห์

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๔๙

เด็กหญิงสันต์ฤทัย ผลวิสุทธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

กระโสบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๐

เด็กหญิงสุนิตา คำจุน
๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ นรมาศ
๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๒

เด็กชายนครชัย พิลากุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๓

เด็กชายกวินนาฏ บุญเนตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๔

เด็กชายชยารพ จันทร์เวียง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๕

เด็กชายเจษฎาภร ปาระเคน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๖

เด็กชายธวัชชัย แสงศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๗

เด็กชายชนะชัย มูลมัง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๘

เด็กชายสงกรานต์ ยืนยาว
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๕๙

เด็กชายเสกสรร ถินขาม

่

๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๐

เด็กชายสมพงษ์ กลินบัว

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๑

เด็กชายปานวัฒน์ กองเงิน
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๒

เด็กชายฉัตรชัย ยืนยิง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรสง่า
๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๔

เด็กหญิงทิพวรรณ ดาราคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๕

เด็กหญิงนิตยาพร แก้วคำสี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๖

เด็กชายเทียนทอง สร้อยสนธ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ แช่มชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๘

เด็กชายธีระยุทธิ

์

ประกอบกัน
๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๖๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สีตัสสะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๐

เด็กหญิงปกฉัตร หัสดี
๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๑

เด็กหญิงสุชานาถ เจริญดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๒

เด็กหญิงวรดา ทวีวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๓

เด็กหญิงสุนิศา คงดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๔

เด็กหญิงสิริธิดา ไร่สงัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๕

เด็กหญิงชาลิสา วงษ์ถา
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๖

เด็กหญิงจุลีลักษณ์ จอมหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๗

เด็กหญิงภัคจิรา ระหาญนอก

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๘

เด็กหญิงกฤติยา ดาราคำ
๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๗๙

เด็กหญิงลิดารัตน์ ไชยสุระ
๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๐

เด็กหญิงดลฤทัย ยิงวงศ์

่

๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๑

เด็กหญิงพรธิตา บุญยืน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุญสนิท
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงชลธิชา โพธิไชย

์

๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงรดามณี บุญเกือ

้

๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงมยุรี วรรณพฤษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๖

เด็กชายกฤษดากรณ์ เกียจโคกกรวด
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๗

เด็กชายชาตรี จันทร์คำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๘

เด็กชายกิตติฤกษ์ รินริโก

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๘๙

เด็กชายอรรนพ สายตรง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๐

เด็กชายธีรพงศ์ พรเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๑

เด็กชายวรากร ลีนาม
๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงวัลยา สุขกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงศิริวรรณ สายงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๔

เด็กหญิงขวัญธิดา พ้นโศก
๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงธิภาพร สิทธิราช
๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงชนาภา พุฒทอง
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงสุพัตตา พงกิง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ พิจารณ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๐๙๙

เด็กชายชนาธิป แสนสิง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๐

เด็กหญิงทัศณียา แก้วกงพาน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๑

เด็กหญิงนัดดา พันพิบูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๒

เด็กชายวชิระ ภาระสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ธรรมเกษ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุเงิน
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๕

เด็กหญิงลักขณา เกษวัตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๖

เด็กชายลิขิต แสงวิเชียร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๗

เด็กชายกิตติชัย กลินกุหลาบ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงคุนัญญา บุญรักษา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๐๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ พะวงรัมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงปวีณา พุ่มจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๑

เด็กชายวิทวัส ยอดยิง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๒

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๓

เด็กหญิงอภิสรา ผลวิสุทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๔

เด็กชายคฑาวุฒิ มลโมลี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงจิตสุภา สุทธิกร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงธัญนันท์ ชืนบาน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๗

เด็กชายนำโชค พิมพ์แก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๘

เด็กชายบวรวิชญ์ สุขนิจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๑๙

เด็กหญิงพัชราภา ผลวิสุทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๐

เด็กชายพีรัชชัย คงดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๑

เด็กหญิงสุจิตรา พิมพไกรดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๒

เด็กชายจิรวุฒิ ชืนบาน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๓

เด็กหญิงฐานิดา มุ่งสิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวอ่อน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๕

เด็กชายธนรัตน์ บุญเอือ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๖

เด็กชายบารมี ศรีถม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๗

เด็กชายปฎิพล ผลพยุง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กิลวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงมนต์นภา สาระธรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๐

เด็กชายวุฒิชัย นกพ่วง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๑

เด็กชายศุภชาติ หยาดทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ผิวคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๓

เด็กชายณัฐพร มูลพร้อม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๔

เด็กชายธนพล ถวิลบุญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๕

เด็กชายธวัชชัย วาจาสัตย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงธิดาพร ถนอมเชือ

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๗

เด็กชายธีรภัทร เสนาะเสียง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๘

เด็กหญิงปานวลี ชืนภิรมย์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๓๙

เด็กชายพงศธร ลีบุญส่ง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๐

เด็กชายพัชรพล เหล็กกล้า
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๑

เด็กหญิงพัชรี ชืนภิรมย์

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๒

เด็กหญิงพัฐฌา พรสุวรรณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๓

เด็กหญิงยุพิน ผิวคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๔

เด็กชายศุภชัย พงษ์อนันต์
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๕

เด็กชายศุภโชค เหง้าแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๖

เด็กหญิงสิริวิมล ชะนะโม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหง้าแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉายาวรรณ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๔๙

เด็กหญิงอรัญญา บุตรศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๐

เด็กหญิงณิชาภา พรเพ็ชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีคูณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๒

เด็กหญิงปทุมมา ทะโนลัย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๓

เด็กหญิงพรพนา ซือรัมย์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๔

เด็กหญิงรัตติยา จันทวี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๕

เด็กชายอติชาติ ดาลาด
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๖

เด็กหญิงประดิภา แสนทวีสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ คงได้
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๘

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ชูบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๕๙

เด็กชายยุทธนา ถวิลบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๐

เด็กชายลิขิต เฉลิมรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๑

เด็กชายวรพล จันดารัตน์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงสุวนันท์ แถลงจิตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงจิตติยาพร วาจาสัตย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๔

เด็กหญิงจิราพร บิลทะศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๕

เด็กชายทรงพล ธารารมย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๖

เด็กชายรัชพงษ์ ผาสิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงศศินา ชัชธรรม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๘

เด็กหญิงสาริกา ฉายาวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๖๙

เด็กหญิงสุภาพร พรเพ็ชร
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๐

เด็กชายธีระพัฒน์ ศุภลักษณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๑

เด็กชายวิระพงษ์ นารัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๒

เด็กชายสมบูรณ์ แฝงบุญ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสุระ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๔

เด็กหญิงนมัสนันท์ เทียงกลาง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๕

เด็กหญิงอรพิณ จิระพร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ดวงวิไล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๗

เด็กหญิงภัทรธิดา พรมดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๗๙

เด็กหญิงสมใจ บุญเพท
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๐

เด็กหญิงไอรดา ทุมบาล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๑

เด็กหญิงพิกุลทอง ธรรมสาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ขวัญศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงสุวพร แข่งขันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงสุธรรมา ชมภูบุตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รัตนมงคล
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงบุญมณี ทรงทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๗

เด็กชายจักริน ชมบุญ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๘

เด็กชายอภินันท์ ครังพิบูลย์

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๘๙

เด็กชายอนุภัทร ใจจริง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๐

เด็กชายสถาพร สมาฤกษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๑

เด็กชายวรวุธ สุภะโกศล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๒

เด็กชายปรีชา สาคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๓

เด็กชายเดชมงคล ไชยมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๔

เด็กหญิงกุลสตรี จารุมี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๕

เด็กหญิงณีรนุช มันไว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงวรรณวลัย ถนอมวงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงจีรวัลย์ อภัยโกตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๘

เด็กหญิงนันทิชา มะลิลา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงนำทิพย์ เมษเคน
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงมธุรดา หิดทะวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงอติมา ทวีกุล
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ สายสุพรรณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๓

เด็กหญิงสุจิรา ใจจริง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๔

เด็กหญิงชฎาพร พรรณวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงลักษิกา สุดสนอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๖

นางสาวทิพวรรณ พันธ์คำ
๐๓/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนศรีศาสนวิทยา ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๗

นางสาวชนากานต์ เสามัน

่

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนศรีศาสนวิทยา ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๘

นางสาวศศิธร อยู่สุข
๒๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีศาสนวิทยา ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงปวีณา ธงศรี
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงจันทา ทาทะสุทธิ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๑

เด็กชายชัยวัฒน์ สีสังข์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๒

เด็กชายไตรภพ พิทักษา
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงอาทิตย์ติยา อุทา
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงปาริฉัตร นำผล
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๕

เด็กหญิงพิมพ์นภา สารวิทย์
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๖

เด็กชายชัชวาบ คำภา
๒๒/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๗

เด็กชายเชาวรรธน์ ดงพระจันทร์
๑๓/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๘

เด็กชายเทพฤทธิ

์

วันหนา
๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๑๙

เด็กชายเทวัญ อาภรศรี
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๐

เด็กชายนคร สำผึง

้

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๑

เด็กหญิงปยะฉัตร ขจัดภัย

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๒

เด็กหญิงปยะฉัตร บรรณศรี
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๓

เด็กชายพีรติ บุญตา
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๔

เด็กชายศรัณย์ยุทธ ตังเพียร

้

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงศิรประภา มุ่งประโยชน์
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๖

เด็กหญิงอมรวรรณ บุดโส
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๗

เด็กชายสุรนันท์ รูปสูง ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๘

เด็กชายอัมรินทร์ ชำนาญเวช
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๒๙

เด็กชายมหาชัย สาระพันธ์
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๐

เด็กชายทศพร น้อยวงศ์ ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๑

เด็กชายนันทวุฒิ บุญสนิท ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๒

เด็กชายเขษมศักดิ

์

อาภรศรี ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๓

เด็กชายวรฤทธิ

์

ดีงาม
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๔

เด็กชายวิษณุ รุ่งเรือง ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๕

เด็กชายสิทธิชัย ใจพบ
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๖

เด็กชายวิษณุ กิจสวัสดิไพศาล

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๗

เด็กชายจิรายุส นิสังรัมย์ ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๘

เด็กชายวชิระ ทวีพัฒน์
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๓๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เสาขวัญ
๒๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๐

เด็กชายน๊อต ลำไย
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงวีระยา อาภรณ์ศรี
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงธนัชพร ธรรมสัตย์
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงสุทธิดา ผูกมิตร ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงอรพิน ทวีวงค์ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงณัฐนิชา แก้วชิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๖

เด็กหญิงศิริญญา บุญทรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๗

เด็กหญิงพิชญธิดา ผลพันธ์
๑๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๘

เด็กหญิงวรรณภา รุ่งเรือง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๔๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ กุมแก้ว ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๐

เด็กหญิงอินทิชา ลีทอง
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงกัญญานัฐ ผิวทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๒

เด็กหญิงพิชชาภา จันทะชารี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองงอก ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ สายแวว ๔/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ ขันธวิชัย ๔/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๖

นางศิวพร มากดี ๑๐/๘/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๗

เด็กชายอมรินทร์ สินทม
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๘

นางเจียมจิตร ทาสระคู
๐๑/๐๖/๒๕๐๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๕๙

นางสาวอรนิชา ดาผา
๓๐/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงอารีญา อุดมศรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงศรัญญา ศรไชย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงภัคธมา สุขวะลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงนันท์นภัส พูลเพิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงจุลมณี กลมเกลียง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงนิตยา พิมพ์หล่อ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงวิยะดา เกษมสุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๗

เด็กชายกนิด รัตนสุวรรณ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๘

เด็กชายจินตรัย ใจภักดี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๖๙

เด็กชายรวีโรจน์ วันดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
หนองปลาปาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๐

นายนฤพนธ์ พันธ์กว้าง
๒๒/๙/๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๑

เด็กชายศักดิชัย

์

สิทธิภักดิ

์

๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ฤทธิมนตรี

์

๑๙/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๓

เด็กชายทินกร พึงจิตต์

่

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๔

เด็กชายอภิศักดิ

์

เงาเพ็ชร
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๕

เด็กชายทศพร ทวีสุข
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๖

เด็กชายชาญชัย พิมพ์ชาติ
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๗

เด็กหญิงปฐมาวดี มาลัย ๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๘

เด็กหญิงรัญชิดา วินัย
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๗๙
เด็กหญิงถนอมทรัพย์ เงาเพ็ชร

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๐

เด็กหญิงอรทัย สมบูรณ์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๑

เด็กหญิงพลอยชมพู่ กองสุข
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ สิทธิภักดิ

์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๓

เด็กชายอภินันท์ เจนจบ
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๔

เด็กหญิงมัทนา แว่นแคว้น ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๕

เด็กชายศิวพงษ์ บุญทวี ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงพรณภา เทพขจร
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงคชาภรณ์ แว่นแคว้น
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงประภัสสร บุญศิริ ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงชนากานณ์ นาดสุริทร์
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงพร วอทอง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงอวนุช เจริญทัศน์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงอริสา ชานไธสง
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงภัทราวดี แก่นการ
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ดอกบำ
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๕

เด็กชายสิทธิโชติ สุดชาติ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๖

เด็กชายวรโชติ แว่นแคว้น
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๗

เด็กชายธราเทพ แว่นแคว้น
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กตสุริย์
๒๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๒๙๙

เด็กชายธีรพล บุญดี
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๐

เด็กชายพลกฤษณ์ พูลสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๑

เด็กชายปริยากร กองสุข
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๒

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

บุญศรี
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๓

เด็กชายจรรยาธร ศรีสมุทร
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๔

เด็กหญิงกนกวรรณ สุภนิกร
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยเดช
๒๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๖

เด็กหญิงกนกพร มนศรีสุข ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๗

เด็กหญิงพัชรพร ศรีคราม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๘

เด็กหญิงบุณยานุช หมืนแสน

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๐๙

เด็กหญิงปภาดา ผ่านสำแดง
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงอุรชา สุวรรณไกรสร
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงธนัญญา หวังผล
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภา สุขสวย
๑๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงสุศิตา สายพันธ์ ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๔

เด็กชายเปรมศักดิ

์

บุญแผ
๑๐/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อิมใจ

่

๑๗/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๖

เด็กชายเจนณรงค์ พูลเพิม

่

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๗

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๘

เด็กชายวุฒิไกร สุเพ็ญ
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๑๙

เด็กชายเนตินัย แว่นแคว้น ๗/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๐

เด็กชายธีรภัทร์ ดีเลศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงอำไพ สายทอง ๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงสุมาลัย หอมหวน
๑๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงสิริยากรณ์ การกล้า ๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๔

เด็กหญิงสุทธิดา พูลเพิม

่

๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ อุทัยศรี
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๖

เด็กหญิงลลิตา พูลเพิม

่

๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สัตย์ธรรม
๑๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๘

เด็กชายณัฐภูมิ จันทป
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๒๙

เด็กชายจิรโชติ เลือนมหาชัย

่

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๐

เด็กชายรัฐพงษ์ พูลเพิม

่

๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๑

เด็กชายสิทธิพล สัตย์ธรรม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

พรมทา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ สัตย์ธรรม
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๔

เด็กหญิงอรวี บุญมาก
๓๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๕

เด็กหญิงณัฐชา เดชสุทธิ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๖

เด็กหญิงวรณัน พูลเพิม

่

๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๗

เด็กหญิงวรรณวดี แก่นการ
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๘

เด็กชายนครินทร์ คนึงสูง
๒๘/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๓๙

นายนภสินธุ์ บรรพต
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๐

เด็กหญิงจุรีพร พนมสร
๑๓/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิมวัฒนราษฎร์)

่

ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ลิวทอง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๒

เด็กชายกรกฏ มุสิกวัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงกาญจนา บุญจีม
๐๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๔

เด็กชายณัฐพล พูสูง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ โคธา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๖

เด็กหญิงปนัดดา ทอนไสระ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๗

เด็กชายพรชัย ภาคสีดา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๘

เด็กชายพลายงาม งามสง่า
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ พูลเพิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงรัตน์ติญา สาครรัตน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงสรัญญา พิญญะพงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๒

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรบาล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงอรปรียา วงษาชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๔

เด็กหญิงเมญาวี เงาเพชร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาศพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๖

เด็กชายนันท์นภัส ชาติมนตรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๗

เด็กชายบดินทร์ กองสุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงปนัดดา มูลมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๕๙

เด็กชายภัทรพล บุญสวัสดิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๐

เด็กชายเจษฎา ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๑

เด็กชายธนภัทร ภาคสีดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำนงค์ใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๓

เด็กหญิงศนุตา เชือทอง

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๔

เด็กหญิงลลิตา อุดมพืช
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

อนุกูล
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๖

เด็กชายอนันต์ สุยโพธิน้อย

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๗

เด็กชายจักรพรรดิ นาคำมูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๘

เด็กชายสมทวี คำพิพาก ๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๖๙

เด็กชายฉัตรลิน เชือสาวะถี

้

๑๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๐

เด็กชายวีรชัย ล้อมวงค์
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๑

เด็กชายเบ็ญจมินทร์ นามศรีหาญ
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๒

เด็กชายธรณินท์ พันธ์เลิศ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๓

เด็กชายรพีภัทร ธรรมชอบ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๔

เด็กหญิงนัทดาพร แก้วสุพรรณ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงโชติกา ชูกลิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงภานุชนาถ บุญเย็น
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านข่าโคม เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงลักษิกา ดอกไม้
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงติยะดา พลศรี
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๗๙

เด็กหญิงสุพรรษา ภาชนะพูล
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๐

เด็กชายสุรเชษฐ์ ชัยแสงฤทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ร่วมรักษ์
๒๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชี เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงหทัยภัทร ธรรมขันคำ
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๓

เด็กหญิงดวงหทัย ธรรมขันคำ
๑๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงวิลาวัณย์ นิลจันทึก
๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เดชผล
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงปทมวรรณ พวงทวี
๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงธนิดา เดชผล
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงกัลญาลักษ์ พลจันทึก
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ จิตรงาม
๒๗/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๐

เด็กชายอภิสิทธ์ สุวรรณเพชร ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๑

เด็กหญิงจิรารัตน์ เบียดนอก
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๒

เด็กหญิงวันวิสา สุขสำราญ
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงสุชานุช ศรีพิทักษ์
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์ สุขท่าพูด
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงวิชญาพร เดชผล
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๖

เด็กหญิงอาริยา เภาชารี ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๗

เด็กหญิงนภาภรณ์ พระคุณเลิศ
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงปานประดับ บุญเย็น ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๓๙๙

เด็กชายสว่าง ทองล้วน
๒๓/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๐

เด็กชายอานนท์ ดาสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงทิตาวีร์ เยาวบุตร
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๒

เด็กชายกิตตินันท์ เพิมพูล.

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๓

เด็กชายเดชา คำนารอด
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๔

เด็กชายตรีเพชร คำพา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๕

เด็กชายธนธร ศรีทาพักตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๖

เด็กชายธนากร บุญศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๗

เด็กชายศิวดล แสนเจียม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๘

เด็กชายวีระพงษ์ จันทป
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๐๙

เด็กชายอภิชัย สุขสวาท
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๐

เด็กชายธีรพล เพิมพูล.

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ พันธุ์นิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๒

เด็กชายยศวรุตจ์ แพงไธสง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๓

เด็กหญิงสุทัตตา อยู่เย็น
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๔

เด็กหญิงอนัชญา สุภสร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๕

เด็กหญิงอาทิตญา บุญมานัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงพรรณธร ชาจันทึก
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงกุลนิษฐ์ วรรณโคตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๘

เด็กชายธนพล พาละสัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๑๙

เด็กชายฟารุจน์ มันแดง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๐

เด็กชายภูมิรพี คำชา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๑

เด็กชายรพีพัฒน์ ศิริผล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๒

เด็กชายศุภกร พร้อมโกมล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๓

เด็กชายรุตินัย บัวกอ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๔

เด็กชายพนพัฒน์ วันคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๕

เด็กชายภูตะวัน ศรีคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๖

เด็กชายสิรายุ ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๗

เด็กหญิงอรปรียา มองทรัพย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๘

เด็กหญิงสุมินตรา โพพิพัฒน์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๒๙

เด็กหญิงพัชราภา แสนทวีสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๐

เด็กหญิงพรชิฏา พระเมเด
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงปนัดดา บัวลา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๒

เด็กหญิงลลิตา สัจธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๓

เด็กหญิงนฤมล จอมหงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ สุหงษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๕

เด็กหญิงพัชรา คุณมาศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ คุณมาศ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๗

เด็กหญิงชลธิชา บุญสุภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๘

เด็กหญิงรุ้งอรุณ สายแวว
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๓๙

เด็กชายจตุรงค์ คูณปอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ สวัสดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๑

เด็กชายธนพล ไทยกูล

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๒

เด็กชายชญานนท์ บุญรมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ ไทยกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๔

เด็กชายธีรภัทร สายแวว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๕

เด็กชายนนทการณ์ อ่อนอยู่
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๖

เด็กชายวุฒิไกร โกกาพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีลาชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๘

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สายแวว
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๔๙

เด็กหญิงธัญญา นรแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงพรนภัส ไทยกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ อยู่สุข
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ สุขแสงงาม
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๓

เด็กหญิงปนัดดา วรรณเวช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

หอมหวล
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๕

เด็กชายธีรภัทร รัศมี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๖

เด็กชายภูมิพัฒน์ สายเคน
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ สายแวว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๘

เด็กชายณัฐชัย สุขกาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๕๙

เด็กชายสงกรานต์ สายสุพรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๐

เด็กชายธนารักษ์ ชูแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงปริชาติ วันดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงจุฑาสิณี สายแวว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงนำเพชร รุ่งเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงปณิตา การกล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงวิริชญา ช่วงโชติ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงสุกัญญา ความสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๗

เด็กหญิงสิรินทรา ภักดีล้น
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๘

เด็กหญิงณัฏฐิชา ทิพย์โอสถ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๖๙

เด็กหญิงฐิติพร พรมิง

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๐

เด็กหญิงนุชราภรณ์ ผลเพียร
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๑

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๒

เด็กชายเกียรติชัย สุบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๓

เด็กชายอาทิตย์ พิมพ์หล่อ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๔

เด็กชายนันนภัส วงศ์คำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนารีนุกูล 2 หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๕

เด็กชายเมธี หอมหวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๖

เด็กชายพลวัฒน์ กีดกัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๗

เด็กชายบัณฑิต พิบูลย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๘

เด็กชายขจรยศ สายแวว
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๗๙

เด็กชายธัญกร ฉวางวงศ์ษานุกูล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๐

เด็กชายเพชรลำภู ธรรมสัตย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๑

เด็กชายธนโชติ ทองทวน
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๒

เด็กชายศรวิษฐ์ ศิรินนท์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๓

เด็กชายอุดมพร ธรรมสัตย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แช่มชืน

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๕

เด็กชายกาลัญู ภูชะนา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๖

เด็กชายณัฏฐิเดช หอมหวล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๗

เด็กชายธนากร อ้วนลำ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๘

เด็กชายธนพันธ์ หอมหวล
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงวิริยา บุญเย็น
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๐

เด็กหญิงพรธิรา วันหลัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๑

เด็กหญิงฉันทิสา จิตรหาญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมสัตย์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๓

เด็กหญิงวนันท์ชญา แก้ววิเชียร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๔

เด็กหญิงกมลชนก โพธิเปยม

์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ ไญยะพงษ์ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๖

เด็กชายอนิรุทติ

์

ส่งเสริม
๒๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๗

เด็กชายวิทวัส ถาวรพงษ์
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๘

เด็กชายกิตติพงษ์ จงเทพ
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๔๙๙

เด็กชายปริญญา ศรไชย ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๐

เด็กชายสุธิพร บุญช่วย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๑

เด็กชายเจษฎาพร แสวงสุข

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ศิริบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๓

เด็กหญิงวิชาดา วงศ์เกษ
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ เพียผือ
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๕

เด็กหญิงสุธิตรา จันทร์ตรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๖

เด็กหญิงยุวรินทร์ หงษาลึก
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๗

เด็กหญิงรวิพร สุตาสุข ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๘

เด็กหญิงรุ่งนภา แสงกล้า
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๐๙

เด็กหญิงเบญญาภา บุญจำรูญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๐

เด็กหญิงเปรมศินี จันพวง
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๑

เด็กหญิงเขมจิรา ผ่านมณี ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงฟองฟา พรมเด่น
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจานตะโนน จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๓

เด็กชายสิทธินันท์ ชัยแก้ว
๑๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๔

เด็กชายนดุนัย ดอกดวง
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๕

เด็กชายภูมิบดินทร์ ศรีสอน
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๖

เด็กชายอภิพงษ์ อุทัยเลิศ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงพรรษชล ผลกอง
๑๙/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๘

เด็กหญิงจิราภา มะลิซึง

้

๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๑๙

เด็กหญิงณัฐริการ์ จันทป ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๐

เด็กหญิงชลินทรา สุดสนอง ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา นิมมณี

่

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดงบัง จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๒

นายเจนจรันตร์ พิบูลพงษ์
๑๗/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๓

นายธนณัฏฐ์ ทิมา
๑๙/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๔

นายธเนศ ส่งเสริม
๑๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๕

นายวัชรชัย จันทป ๖/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๖

นายสุชาติ จันทราภรณ์
๑๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๗

นายประพันธ์ ส่งเสริม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๘

นายทศพล บุญลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๒๙

เด็กชายพงษ์พีระ ถาวรพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๐

เด็กชายกฤษนัย บุญวิจิตร
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๑

เด็กชายพงศภัค บุญประชม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๒

นางสาวกุลธิดา ส่งเสริม
๓๑/๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๓

นางสาวชลดา สรรพสาร ๒/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๔

นางสาวธิดารัตน์ จันทป
๑๒/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๕

นางสาวพิสมัย ทิมา
๒๒/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๖

นางสาวศุภนิดา ส่งเสริม
๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๗

นางสาวบงกรช สวาสดิวงศ์ ๘/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๘

นางสาวรัตติกาล ศรไชย
๑๒/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงขวัญสุดา แสงกล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงเกศฎารัตน์ มีศรี ๗/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงจุฬารัตน์ วงษ์ประสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงธัญญวรรณ ส่งเสริม ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงธนัชพร ศรไชย
๓๐/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา จานตะโนน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๔

เด็กชายธราเทพ บุญจอง
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๕

เด็กชายยศพล ธงศรี
๑๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๖

เด็กชายธีระพงษ์ มูลมัง

่

๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๗

เด็กชายสิทธิโชค สิงห์สังถำ

่

๑๒/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๘

เด็กชายสิรวิชญ์ ส่งเสริม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๔๙

เด็กชายกิตติกร ล้อมวงศ์
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๐

เด็กชายสรวิชญ์ โสมเกตริน ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๑

เด็กชายจักรพันธ์ สายพันธ์ ๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๒

เด็กชายจักรพันธ์ พุทธประสิทธิ

์

๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๓

เด็กชายกนกพล จันทร์พวง ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงชนม์นิภา ส่งเสริม
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงผกาวรรณ สุขแฉล้ม
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ ทิมา ๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงสุชาดา กุลวงษ์
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงเพชรา มีสติ ๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงปณิตา จันทร์พวง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงหทัยภัทร ส่งเสริม
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๑

เด็กหญิงอัมรา จันพวง
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๒

เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยวิชา
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๓

เด็กหญิงชุติมา ทิมา
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๔

เด็กหญิงรุจิรา ทองสุข
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๕

เด็กหญิงอรณัฐ จันทร์เขียว
๑๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา ส่งเสริม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๗

เด็กชายทักษิณ ประสานพวง ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันพวง
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๖๙

เด็กชายกฤษฎา กองสา
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๐

เด็กชายธนัช อ่อนศรี
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๑

เด็กชายพรสวรรค์ ทิมา ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๒

เด็กชายจตุรวิทย์ จันพวง
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๓

เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์พวง
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๔

เด็กหญิงศรินยา สีทา
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๕

เด็กชายวายุ สิงหา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๖

เด็กชายเอกพงษ์ จันทร์ทรง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๗

เด็กชายยุคลเดช มรดก
๑๙/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๘

เด็กชายณัฐพล จันทร์ทรง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงชรินรัตน์ สายพันธ์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๐

เด็กหญิงภาศินีย์ หมืนลูกกาศ

่

๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๑

เด็กหญิงอัจฉรา ศิริเวช
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงวิสสุตา ศรไชย
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๓

เด็กหญิงบุญนิสา บุญขจร
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๔
เด็กหญิงมัณฑนาญาณี

สายพันธ์
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม สำลาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๕

เด็กชายกิติชัชนันท์ จันทป
๑๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๖

เด็กชายวสันต์ จันทป ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงจิตภา ศิริกุล
๑๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงพิชามญฐ์ จันทป ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงวิภาวี ศรีกันยา ๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงกุลสตรี จันทป
๑๗/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงจุทาทิพย์ ทะนามศรี
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๒

เด็กชายจรัลชัย เจริญสม
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ จันทร์พวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๔

เด็กชายศุภกร ส่งเสริม
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๕

เด็กชายสิทธิชัย จารุตันคิ

์

๒๕/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๖

เด็กชายอรรถชัย ส่งเสริม
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญประชม ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๘

เด็กชายณัฏฐาพงศ์ สายพันธ์
๑๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๕๙๙

เด็กชายถาวร จันทร์ทรง
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๐

เด็กชายธนพล ญาณศิริ
๑๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๑

เด็กชายธีรยุทธ เครือประสาร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๒

เด็กชายเพชรอรุณ บุญยู้ ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๓

เด็กชายสมัคร จันทร์เขียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ผาสุก ๙/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๕

เด็กชายจิรัฐติกาล ทิมา ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๖

เด็กชายภูรินทร์ จัทราภรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๗

เด็กชายวิทวัส ผาโครต
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๘

เด็กชายอมรเทพ จันทป ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๐๙

เด็กชายณัฐดนัย อินธิแสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๐

นางสาวอมรชนก จันทร์คล้อย
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๑

นางสาวอารียา ส่งเสริม
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงรัฐวิสา ทิมา ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ส่งเสริม
๑๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๔

เด็กหญิงเดือน การกล้า ๕/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงปาริชาติ แสงประสาร
๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงพรธิดา คำเบ้าเมือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงมะลิสร อ่อนศรี ๑/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์พวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุขทวี
๑๙/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงสิตานันท์ ฆ้องสุข
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงกุหลาบ ศรีเพียนเอม

้

๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงเพชรรินทร์ บรรณโรจน์ ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ บุญทวี
๒๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงพัชรีญา ลิมวนานนท์

้

๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๕

เด็กหญิงจันทวรรณ นามนวล
๒๕/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๖

เด็กหญิงจีระภา พรมงาม
๒๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงจีระนันท์ จันทร์เติบ
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงชไมพร ส่งเสริม ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงชลธิชา กะหะกะสิทธิ
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงภัคจิรา ทิมา
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงรวิวรรณ มิงบุญ

่

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทป
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ทรง
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สำลาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๔

เด็กชายจิรพัส ถุระพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๕

เด็กชายธิรศักดิ

์

อ่อนพุทธา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๖

เด็กชายภัทรพล วิชาชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๗

เด็กหญิงวริยา สำเภา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๘

เด็กหญิงอารยา คำพูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๓๙

เด็กชายภูริช ไกรสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๐

เด็กหญิงจิรภา มัฐผา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๑

เด็กหญิงตติยา อินทโชติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์โท
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๓

เด็กชายภัทรภร ห่วงเพชร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๔

เด็กชายภูริทัตน์ สีบุญ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๕

เด็กหญิงวารุณี ละดาดก
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๖

เด็กหญิงสุจิตรา สาวิยศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๗

เด็กหญิงสุชาดา บุญเคล้า

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ พุทธคาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๔๙

เด็กชายอรหันต์ บัวเทพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงชิชนก เชิงหอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๑

เด็กชายณัฐพล สีสิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๒

เด็กชายทศพร ศรีบัวลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๓

เด็กชายธีรเดช กางกัน

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงนัทริกา หาญคำภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงนุศรา ลอยร่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงภัทชรี เกลือกล่อม

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๗

เด็กชายภูวนาถ หิมมะ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๘

เด็กชายวีรวุฒิ บรรดาตัง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๕๙

เด็กหญิงสกุลรัตน์ แพงศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๐

เด็กชายอัฐพล ไชยภูมิ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๑

เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ถุระพัฒน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๒

เด็กชายวรุตย์ บุราณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๓

เด็กชายณรงค์บวร สีรับสี
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงฟาริดา สุยังกุล

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๕

เด็กชายไชยา กลินลันทม

่ ่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๖

เด็กหญิงกัลยา คำโสดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๗

เด็กหญิงจิราพร นวลชัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๘

เด็กชายยงสุข บรรดาตัง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๖๙

เด็กชายเจษฎา โจระสา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงกรกมล ใจยาว
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

ธงฉัตร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๒

เด็กชายนัฐพงษ์ วันดี
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๓

เด็กชายวทัญู กันทะมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๔

เด็กชายวิเรนทร์ วาสุชาติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๕

เด็กชายวีระพล ดาลัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๖

เด็กชายก่อกุศล แจ้งสว่าง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๗

เด็กหญิงจิรพันธ์ คำดอนหัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๘

เด็กชายจิรศักดิ

์

วงศ์คำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๗๙

เด็กชายชัยวัฒน์ คำเสน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๐

เด็กหญิงชุดาภา เกษรักษา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๑

เด็กหญิงฐิติญารัตน์ แก้วกานก
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ไตรแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๓

เด็กชายณัฐพล ถุรพัฒน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงดุจวิภา เหง้าสารี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๕

เด็กหญิงทิพย์ธิดา มังคัง

่ ่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๖

เด็กชายนวพล บุตรโท
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๗

เด็กชายปฏิภาณ นนพละ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงปาริตา เจริญกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๘๙

เด็กชายพงศ์ณัฐชัย บุญตัง

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลอยลม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๑

เด็กหญิงภัทรธิดา มาลาวงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงมินตรา จันทรส
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๓

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

สุวรรณโค
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๔

เด็กชายรักศักดิ

์

จาดนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๕

เด็กหญิงรัตติยา เรืองสา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๖

เด็กหญิงวราภรณ์ เจริญราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๗

เด็กชายวัชระ ลอยลม

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๘

เด็กชายสราวุฒิ สุริยวรากุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงอนันทกุล โจระสา
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๐

เด็กหญิงอริสรา วิชาชาติ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๑

เด็กชายเดชทวีศักดิ

์

บุญลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๒

เด็กหญิงแก้วกานดา กณารักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๓

เด็กหญิงไอรดา ตรุณพิณ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๔

เด็กชายกานต์ชนก ลาเลิศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๕

เด็กหญิงกุลธิดา มาทะฤทธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๖

เด็กชายญาโนภาส สลักทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมกสิกร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๘

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสิงห์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๐๙

เด็กหญิงณัฐวรา พืชคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๐

เด็กหญิงดาราวดี ชัยคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๑

เด็กชายธนาคาร ทวีวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๒

เด็กชายธีร์ธวัช ปองแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๓

เด็กชายปยะพงษ์ ลาภา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๔

เด็กชายปยเมต ศรีอักษร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๕

เด็กชายพงษ์ศธร อุทรพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๖

เด็กหญิงพรทิพา บุญครอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ บุญฉวี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๘

เด็กชายภูมเรศ อัปกาญจน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๑๙

เด็กชายราเชน โสภิตชา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๐

เด็กชายวจนกร มีแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงวาสนา บุตรใส
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงสรัทยา สายเมฆ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๓

เด็กชายสันติพงษ์ มณีโชติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๔

เด็กหญิงสุชานันท์ อำลุนพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุดหล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๖

เด็กหญิงเทพศิริ เหมาะสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๗
เด็กหญิงเนตรณพัฒน์

ลัดดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ กลินหอม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๒๙

เด็กชายกฤษฏิ

์

ดวงแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงกัญญานี มังคัง

่ ่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๑

เด็กชายคุณาวุฒิ สุริยวรากุล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงฐิติมา วิศิษฎ์ศิลป
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๓

เด็กชายณัฐนันต์ หมืนหล้า

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๔

เด็กชายธสัญญา สามดี
๒๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ยาตรา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงภรัณญา พงษ์เสือ
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๗

เด็กหญิงรัชนีพรรณ ดวงพิลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๘

เด็กหญิงศศิกาญน์ เวชการ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงอพัชฌา เหล่าระพะ
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงเกวลิน บำเพ็ญ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงกษมา แพงพิพัฒน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา อุ่นอ่อน
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงณัฐญาดา ขีรณี
๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงนันท์นภัส มังคัง

่ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงศิริทรัพย์ ศิริบูรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๗

เด็กชายเอกนุกูล หอมดอก

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๘

เด็กชายจาตุรนต์ เขียวขัน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๔๙

เด็กชายชินวัตร สุดใจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงปฐมาวดี หมุนสิงห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงโชติกา พาเชือ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๒

นางมณีรัตน์ พิมโสม
๐๑/๐๖/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๓

เด็กชายกฤษกานต์ แก้วมา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงชณิกา ฤกษ์มา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๕

เด็กชายชัยพร สุวรรณโค
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทีอุทิศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๗

เด็กชายชินพัฒน์ สายเนตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๘

เด็กหญิงณัฏฐนิชา โกมาร

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๕๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ก้อนคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๐

เด็กชายณัฐพล แพงพิพัฒน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๑

เด็กชายธนพล ทันธิมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงปฏิมากรณ์ ขุนทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงปณฑารีย์ ประสาจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงรุจิรา สุจริต
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงศศิธร วงเวียน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงสุธิตา พามา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๗

เด็กชายสุพัฒน์ ข้องเกียวพันธ์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เคนท้าว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๖๙

เด็กชายโชติ กันพรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงกัญญานี มุสะกะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๑

เด็กหญิงชุติมา มีพิมพ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๒

เด็กชายปฏิภาน จูมลี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๓

เด็กหญิงมณีรุ้ง เจนจบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๔

เด็กหญิงรัชนีกร คงยิง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ ชายแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๖

เด็กชายอภิชาติ ส่องแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๗

เด็กชายชินวัตร วงกลม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๘

เด็กชายธีรพัฒน์ อาสาเหลา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๗๙

เด็กชายอัษฏาวุธ สมจิต
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๐

เด็กชายก้อง ทรัพย์อนันต์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๑

เด็กหญิงจิดาภา อินเพ็ญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๒

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ โพธิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๓

เด็กชายธีระพงศ์ จันทมูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๔

เด็กหญิงนิติยา ลุมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๕

เด็กหญิงพรศิริ แก่นสาร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๖

เด็กหญิงภัทริกา กุมแก้ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๘

เด็กชายศิริศิษฏ์ เคียงวงค์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๘๙

เด็กชายสิริศักดิ

์

รุกราม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๐

เด็กชายสุพวัตร บุบผาวงค์
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๑

เด็กชายศราวุฒิ เพ็ญจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงกนกพรรษ กุมแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๓

เด็กชายสกล สู่ขวัญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๔

เด็กชายสืบตระกูล เขียวขัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๕

เด็กชายโธรัยห์ ไชยสิงหา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๖

เด็กหญิงนงนภัส กดนอก

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๗

เด็กชายเจษฎา นามหนองอ้อ
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ หาระสาร
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๗๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาบกว้าง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงจุฑามาศ พิมพ์ทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๑

เด็กหญิงชนาการ ไตรแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๒

เด็กหญิงฐิติยา แสนระเพ็ง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๓

เด็กหญิงทรงอัปสร สัมฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๔

เด็กชายธนบดี พันเอ็ด
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

เรียนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๖

เด็กหญิงพัชราภา แพงรูป
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๗

เด็กหญิงพัชริดา จันทะเนตร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๘

เด็กชายพิษณุพงษ์ ถูกธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๐๙

เด็กชายมงคลชัย พิมพ์สิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๐

เด็กชายกริชเพ็ชร ดวงมณีย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงคณาวรรณ บุญตัง

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงชลธิชา กำเนิดสิงห์
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๓

เด็กชายธนา เชิงขุนทด
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๔

เด็กชายนวพล เนตรพรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงนิตยา บุญสุทัศน์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงปยพร รูปแกะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงรินรดา เพ็ญจันทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๘

เด็กชายวุฒิชัย สว่างแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๑๙

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ ระโส
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงสิริยุพา นวนไชย
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมกสิกร
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๒

เด็กหญิงอรัญญา สีบุญ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๓

เด็กชายอัครพล โลห์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา มัสยามาศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๕

เด็กชายโชคชัย ศรีทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๖

เด็กหญิงกุลจิรา สุตะภักดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๗

เด็กชายพัฒธนพงศ์ วงศ์พิมพ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๘

เด็กหญิงวรรณภา วังสัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๒๙

เด็กหญิงสิริมา ขันทวิชัย
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๐

เด็กหญิงสุภา กรินรักษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๑

เด็กหญิงสุภาพร เรืองสา
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๒

นางสาวจิราภรณ์ พิมสุตะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๓

นางสาววราภรณ์ แก้วลี
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๔

นายอนุชา บุญลา
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๕

นางสาวอภิฤดี สิงหา
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๖

นางสาวดารณี แสงใส
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดวังนอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๗

เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วนอก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๘

เด็กชายนราวิทย์ อ่อนตาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงปาริชาติ ปะวะถา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ สายพฤกษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงพิลัยรัตน์ พวงทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๒

เด็กชายภูริณัฐ จันทะเสน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๓

เด็กหญิงวิชาดา ศิลชาติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แปนทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๕

เด็กชายสุพิษ หินแรง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๖

เด็กหญิงสุภัทรธิดา อ่อนตาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๗

เด็กหญิงหทัยชนก ปตนา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๘

เด็กชายเสกสรรค์ หอมกะวาน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๔๙

เด็กชายติญนุสรณ์ กอบแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๐

เด็กชายทินกร ไชยดำรงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๑

เด็กชายนพรัตน์ ท้าวมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๒

เด็กชายบุญทวี พงษ์เสือ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๓

เด็กหญิงปรียา พจน์ขจร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๔

เด็กชายภาณุ สมภพ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๕

เด็กชายภูวนัย ขันนาค
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๖

เด็กชายวชิรวิทย์ ผักกูด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงสินิทรา สิมเยอร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๘

เด็กชายคมสันต์ สำราญรืน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๕๙

เด็กชายทรงวุฒิ จันทะเนตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๐

เด็กชายณัฐพล สอนสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๑

นายคณาธิป เวชกามา
๒๕/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๒

นางสาวทิพย์ธิญากร วงศ์คำ

๒๑/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๓

นางปรารถนา นนทบุตร

๒๖/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๔

นางสาวมณีพร บุญสูง
๐๗/๐๙/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๕

นางสาวอนุสรา โพธิพา

์

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คำแดง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ มันวงค์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๘

เด็กชายคีตภัทร บุญคุณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงญาดาวดี แพงทรัพย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๐

เด็กชายธีรภัทร บุญลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๑

เด็กชายธีรรัช จันละดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๒

เด็กชายนนทวัฒน์ สืบสุด
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๓

เด็กชายนรินทร สายเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงนุชธิดา กาละพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๕

เด็กหญิงปณัฐดา จันลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๖

เด็กชายปริญญา สิงห์อ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๗

เด็กหญิงภควดี สาริเพ็ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ แสงประสาร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๗๙

เด็กชายภูมิภัทร อเนกา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๐

เด็กหญิงวนิดา หอมทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๑

เด็กหญิงวนิดา แพงศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๒

เด็กหญิงวรัชยา บุดดีสอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๓

เด็กหญิงวริยา คำมา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๔

เด็กหญิงศศิประภา บุญทศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๕

เด็กหญิงศุภสุตา แสงมุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๖

เด็กชายสมพร บุญภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๗

เด็กชายสรวิชญ์ อินทะเรือง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงหงษ์หยก ฉิมพลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๘๙

เด็กชายอนิรุธ นามบุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๐

เด็กชายอรรถชัย บุดดารวม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงอริสรา ถินขาม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๒

เด็กชายอังสุธร เทียมทัศน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงอินธิรา สุวะจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๔

เด็กชายเสริม บุญลา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ บัวโรย
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๖

เด็กชายวรเมธ แก่นสา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงกัญญานัฐ จัมปาโสม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา ชินภาชน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๘๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ นนพละ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๐

เด็กชายธนพล ทวีสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๑

เด็กชายธรวัฒน์ พรมกสิกร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๒

เด็กหญิงนิศาชล สวยอารมณ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๓

เด็กชายวรวิทย์ นิยมชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๔

เด็กชายวรุตม์ อุ่นเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๕

เด็กหญิงศิริวิมล การบุญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๖

เด็กหญิงอัยรดา พูลสาริกิจ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๗

เด็กหญิงเบญจพร ปาสนธิ

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๘

เด็กชายแสงเพชร วงค์พรมมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๐๙

เด็กหญิงนภาลัย รักใคร่
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๐

เด็กหญิงบุญยาพร สำราญรืน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๑

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ภู่อ่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๒

เด็กชายกฤษติทัศน์ แน่นอุดร
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๓

เด็กชายธนพัฒน์ ชาวเวียง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงนฤมล บุดดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๕

เด็กชายนัฐวานนท์ ทองสินธุ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงนิลธิชา กัณทะสา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงปยะวรรณ สมอไพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงพัชราพรณ์ มูลแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ คุณพาที

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๐

เด็กชายรัฐภูมิ สีทา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๑

เด็กชายวีระภัทร พวงทอง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงอริศรา ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๓

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญพา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ มูลแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๕

เด็กหญิงรสนันท์ ติกะมาตย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๖

เด็กชายวงศกร แจ่มใส
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงวรฤทัย สมบูรณ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๘

เด็กชายวุฒิไกร ยาตรา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๒๙

เด็กหญิงสุกัญญา มูลแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๐

เด็กหญิงกมลชนก นะรินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๑

เด็กหญิงกรรณิกา ทองพานิช
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงจิฬาลักษณ์ วงรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๓

เด็กชายภานุเดช แสนลา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๔

เด็กชายวชิราวุธ จันทะเนตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงวัตถาภรณ์ จันทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๖

เด็กชายรพีภัทร์ บัวแพง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๗

เด็กชายบรรลุ กันพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๘

เด็กชายปุณรินทร์ บุญเกิด
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๓๙

เด็กหญิงสุพันสา ชายแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๐

เด็กชายสุรพจน์ จันผม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ หลงชิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๒

เด็กชายธีรเดช จันทวี
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๓

เด็กชายปรมินทร์ บุญเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๔

เด็กหญิงรัชพร เนินพลับ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ แวดอุดม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๖

เด็กชายอัษฎาวุธ พรมลาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ผิวทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงชนากานต์ หวังดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงจารุวรรณ เต็บโฮ้ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๐

นางสาวจรัญญา มงคล
๑๖/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๑

นางพิมพ์ใจ ดวงพิลา
๒๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๒

นางสาวพิศพร แสนนา
๒๒/๐๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๓

นางสาวสุภาดา วงษ์สุนา
๒๗/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๔

เด็กหญิงจรรยพร แก้วชิณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๕

เด็กหญิงจิรภิญญา คำชุมภู
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๖

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๗

เด็กชายฐิติพล ตระทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๘

เด็กหญิงพัชราพร เย็นใจ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงวิจิตรา ลานนท์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๐

เด็กชายศรายุทธ หินแรง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๑

เด็กชายสิทธิชัย การัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ เทียนหอม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงอารียา บุญวัง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๔

เด็กชายกฤติพัฒน์ ฉิมพลี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงกฤษณา พันโบ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๖

เด็กชายกานต์ คุณพาที
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๗

เด็กหญิงกุลณัฐ เทียนหอม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงชาลิตา ฉิมพลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงนวพัก เต็มโคตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๐

เด็กหญิงปฐทิชา โพธิพา

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๑

เด็กชายภานุวงศ์ ชิณกะธรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๒

เด็กชายศุภวิชญ์ จรลี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ ปะหมี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๔

เด็กชายสุธิกานต์ จันพิทักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๕

เด็กชายอัษฎาวุธ ประวรณา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๖

เด็กชายอำนาจ วะยะลุน
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๗

เด็กชายเด่นไชย ไชยคง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๘

เด็กหญิงธนัชพร เติมบุญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ แก้วกนก
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๐

เด็กชายภัทรธกานต์ คงยิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ ยินดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มาทฤทธิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๓

เด็กชายสุริยา นามบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๔

เด็กชายอุบล โรจน์ประโคน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๕

เด็กชายชาญชัย ยินดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงวิชุดา หมอยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๗

เด็กชายชัยชนะ ชวนกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๘

เด็กชายธีรพล ไฝแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๘๙

เด็กชายประริชาติ อนาขันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๐

เด็กชายพณิช ด่านลำมะจาก
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วมณี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๒

เด็กหญิงสุทธิดา บุญฉวี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๓

เด็กชายเบียร์ บุญฉวี
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๔

เด็กชายทรงวุฒิ ฉิมพลี

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๕

เด็กหญิงกฤษณา คุณพาที
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงกุลปริยา สมกิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงญานิกา บุญยิงดี

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สายผา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๐๙๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ ดวงบุตร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๐

เด็กหญิงนภัสชล ขันธิวัตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๑

เด็กชายบัณฑิต พรมด้าว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๒

เด็กหญิงปาริชาติ สายสิงห์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๓

เด็กชายพัฒน์ศร พระสุนนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงวรรณนิสา เบ้าคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงวันนิสา ทองโบราณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงกฤติยา มิงขวัญ

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๗

เด็กชายกฤตกาญต์ คำน้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๘

เด็กชายทศพล เทพมณี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๐๙

เด็กหญิงบุญธิชา วรรณทอง
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๐

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร รัชตะนันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๑

เด็กหญิงภัทรจิรา สารปรัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๒

เด็กชายศรัณย์ กอบเกือ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๓

เด็กชายชณายุทธ สมศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๔

เด็กหญิงพัชราภา ชินสี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๕

เด็กชายพันธวัสส์ พสุนนท์
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๖

เด็กชายศรายุทธ ใจแก้ว
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา กาสา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงอรทัย กาสา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๑๙

เด็กชายคามินทร์ ดวงจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๐

เด็กชายชำนาญ บุญธรรม
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๑

เด็กชายธนากร โชคเกิด
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๒

เด็กหญิงรุจีรัตน์ ปตไตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๓

เด็กหญิงวิภาดา โม่งปราณีต
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๔

นายวัฒนา รูปคม

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๕

นายธีรศักดิ

์

สารปรัง
๐๘/๐๓/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๖

เด็กชายกฤตพล แก้วบุตร
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๗

เด็กชายนันทพงษ์ ตงธิ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๘

เด็กชายสวัสดิ

์

ปาระเคน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร กะมณี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๐

เด็กชายพีระศักดิ

์

จารุจิตร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๑

เด็กชายมังกร บุตรจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๒

เด็กชายสมชาย กนารักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๓

เด็กชายอลงกต สำเภา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๔
เด็กหญิงอินทิราภรณ์ ดวงจันทร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงกมลนิตย์
มานะศักดิบรรเจิด

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงจิตรลดา รุ่งบรรเทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงชนะพร กันยุตะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๘

เด็กชายชัยวัฒน์ วันทนา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุบผาวงค์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงนิศารัตน์ สายกนก
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ลือเดช
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ เสือสา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงรุ่งนภา กาเผือก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๔

เด็กชายวิเศษชลธาร ประทุมตะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงศิวิมล ทาลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๖

เด็กหญิงสรัญญา บุญนาค
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๗

เด็กหญิงสาธินีย์ ผ่านดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๘

เด็กชายสีริโชติ บุปผาวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๔๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กุมแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงสุธิดา อเนก
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ธาดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๒

เด็กหญิงสารภี ศรีคำ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๓

เด็กชายอนิรุต ทวีรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไชยชนะ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๔

เด็กชายกฤตธร ผิวละมุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๕

เด็กหญิงจิราพร อินสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๖

เด็กชายธีรภัทร โจระสา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงนฤมล โขงวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ โจระสา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๕๙

เด็กชายภัทรพล ทองปน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๐

เด็กชายวทัญู ปดไตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๑

เด็กหญิงวาสนา สามงามเถือน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ใจแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๓

เด็กชายศราวุธ ชมพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๔

เด็กหญิงอรปรียา ชารีศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๕

เด็กหญิงนริศา แสงฉาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๖

เด็กชายนันทชัย ทีเขียว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๗

เด็กชายปรีชา วงค์ตีบ
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๘

เด็กชายกษิดิเดช

์

พรมเพ็ญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๖๙ เด็กหญิงกัญญัชลาภรณ์
โจระสา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงกัณฐิกา ธรรมรักษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงกิติยาพร สิงห์กุม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงจิรกาญจน์ สุทธิประภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๓

เด็กชายจิรัสธนา สิตะวัน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๔

เด็กชายชัยยรัตน์ ลุนพงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๕

เด็กชายชินวิทย์ ชนะพาห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เรืองแสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๗

เด็กชายณัฐพล อิวิโซ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๘

เด็กชายธีรภัทร ทองสรรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๗๙

เด็กชายนภัสกร คลังกลาง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๐

เด็กหญิงนัทชา บำเพ็ญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๑

เด็กหญิงนิภาพร หอมกลิน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๒

เด็กชายประสงค์ สิงห์กุม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๓

เด็กชายปริญญา ทองจันทร์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงปริศนา กิเลน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงปยธิดา การีวัฒน์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงพรรณวษา พรมเพ็ญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๗

เด็กชายภากร ประพันธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๘

เด็กชายวีรเทพ พลเขต
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงศรัญญา รุ่งเรือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๐

เด็กชายสราวุธ หลายเหล่า
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๑

เด็กชายอนุชิต คำภางาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงอารีญา เข็มเพชร
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สิงห์โพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงเสาวโรจน์ บุญเติม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๕

เด็กชายเอเชีย ลัดดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๖

เด็กหญิงกนกอร ดาผาวัน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงชนิกานต์ พงษ์จงมิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๘

เด็กหญิงณัฐชราภา กันทะมา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๐๙๙

เด็กหญิงณัฐพร ทองสรรณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๐

เด็กหญิงบุษญามาศ ภูฝาย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๑

เด็กหญิงมณฑิตา จันทร์สุข
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๒

เด็กชายวาคิม ชมาฤกษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๓

เด็กชายสุเมธ กำพุธ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงอัจฉริยา เอกพงษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๕

เด็กหญิงศรัญญา บุญลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๖

เด็กชายสัจจะพล คมสัน
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธรรมสัตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๘

เด็กชายนรวิชญ์ มังคัง

่ ่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๐๙

นางพุทธิดา จันทร์ดอนแดง
๑๗/๑๑/๒๕๑๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๐

นางสาวจริยา ใจแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๓๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๑

นายวารี คำภัย
๒๗/๐๑/๒๕๐๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๒

นางสาวไพทูรย์ ผาแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๑๘ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๓

นางสาวศิริประภา นามอินทร์
๑๑/๐๙/๒๕๒๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๔

นางอนัญญา ทองทับ
๐๙/๐๓/๒๕๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๕

นางสาวลัดดาวัลย์ บุตรดีวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๒๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๖

นางสาวอนุรักษ์ ยิงยง

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๗

นางปญญา จันทร์สูง
๐๗/๑๑/๒๕๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๘

นางสาวอุไรวรรณ ทองสัมฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๒๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๑๙

นางสาวปริญญาพร คำปอง
๑๒/๐๙/๒๕๓๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๐

นางไพบูลย์ ทองปลาย
๒๕/๐๘/๒๕๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๑

นางกองแก้ว แดงโสภา
๒๑/๐๕/๒๕๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๒

นายไมตรี กาญจนรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๑๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๓

นางยุพิน นันตะวัน
๐๒/๐๓/๒๕๑๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๔

นางสาวลักษิกา ประสมพลอย
๒๐/๑๑/๒๕๑๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๕

นางวราวรรณ ประสมพลอย

๑๗/๑๑/๒๕๒๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา
บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๖

นางวิมาลา บุ่คำ
๒๒/๑๐/๒๕๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๗

นางสาวมนจันทร์ ปามุทา
๑๐/๐๒/๒๕๐๙

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๘

นางเพ็ชรชมภู องอาจ
๒๐/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๙

นางสาวใบหยก มังคละพลัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงสุพรรณี จันทร์รัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๑

เด็กหญิงจินตนา อเนกา
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน วารินทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงเกศมณี สมงาม
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๔

เด็กหญิงสุภาลักษณ์ แพงจักร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๕

เด็กชายพชรพล อามาตหิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๖

เด็กชายนัฐพล อินทร์พวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๗

นางสาวกัญญาณัฐ เคนคำ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงเนตรนภา งามดำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงสุดาภรณ์ ศรีกุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๐

เด็กชายราเชนทร์ ชมจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๑

เด็กชายชาคริต นิมาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๒

เด็กชายตะวัน น้อยแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงนัฐพร ดีอุ่น
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เกตุเกสี
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๕

เด็กชายบดินทร์ พลเยียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๖

เด็กหญิงนำฝน แก้วพิกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๗

เด็กหญิงอารยา แพงจักร
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงณัฐริกา ทองโสภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๙

เด็กหญิงสุรัชนา พาหา
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๐

นางสาวชฏาภรณ์ อักขระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงปยะดา ดวงพรมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงปนัดดา คำเภา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๓

เด็กหญิงปริชญา โสภา
๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๔

นางสาวศจีรัตน์ มีพิมพ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๕

เด็กหญิงพฤศุภา สุขประโคน
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงสุธัญญา ศรีสว่าง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงวราภรณ์ สีสะอาด
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงมุทิตา วิลามาศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๙

นางสาวเสาวนีย์ พิสาชัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๐

เด็กชายไมตรี บรรลุ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๑

เด็กหญิงมนันดา แพงจักร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๒

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำแดง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๓

นางสาวสุพิชชา จันทร์แจ้ง
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๔

เด็กชายศรัณย์ จันทร์แรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๕

เด็กชายศราวุฒิ คำอ่อน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๖

นางสาววิไลวรรณ เสนาใหญ่
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา วายะลุน
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๘

นางสาวพรรณพิไล แก้วนนท์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๙

นางสาวกฤษณา ต้นวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๐

นางสาวสุตศินี อ่อนสิงห์
๐๓/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๑

นายจิรัณวรรธน์ พละศักดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ชายแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๓

เด็กชายเปอนุชา ธูปกลาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๔

เด็กชายอภิชาต บูรณะศรี
๑๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๕

เด็กชายยุทธการ ทองทับ
๒๓/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๖

เด็กชายเอกรินทร์ สอนไธสง
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงจิตสุภา ยุตวัน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๘

เด็กชายนิติกร มังคละพลัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงภัธราพร ปญญายงค์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงรัชฎา อินผล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงห์เผ่น
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๒

เด็กหญิงวิภาดา กาสา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๓

เด็กหญิงวิลาสิณี พิมพาลัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงสิรินทรา เคนสิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงอัญชิษฐา อามาตหิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๖

เด็กหญิงอัญชิสา บุญแผน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงชนิดาพร มีฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแมด วัดนาแมด  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๘

เด็กชายสมโภช ดำบรรณ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๘๙

เด็กหญิงชญานิน มาหา
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๐

เด็กหญิงชนิตา อาจวิชัย
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๑

เด็กหญิงปภัสสร พอนแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงวิภาวดี นามลาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงกรรณิกา นามโสรส ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๔

เด็กหญิงอิมรฏา พัดลม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๕

เด็กชายณัฐวร์ภัทร สิมสี
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๖

เด็กหญิงทิพยนันท์ เกษดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๗

เด็กหญิงสุชาวดี นามโสรส

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๘

เด็กหญิงสุทธิดา วรรณา
๑๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๙๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ เหล่าไชยวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพนมดี

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๐

เด็กชายภูริภัทร มงคลชัยพัฒนะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๑

เด็กชายณัชพล สิทธิมัง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๒

เด็กชายทักษิณ ชินโพคัง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงนันทนิดา กุลมณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๔

เด็กชายนาราศิริ ยาตรา
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ตระการจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงสุนิสา สระกำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๗

เด็กหญิงอารียา บุญภา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๘

เด็กชายเมธี ทีดี

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๙

เด็กหญิงเส้นหมี

่

แก้วเนตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๐

เด็กหญิงพิมพ์ดาว โสมมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๑

เด็กชายภณพนพ กลินหอม

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๒

เด็กชายวาที โสมาบุตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๓

เด็กชายสถาพร หอมผกา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๔

เด็กชายสุเมธ ถูกธรรม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๕

เด็กชายอัครวินท์ คำพรม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุมคำ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๖

เด็กหญิงธฤตสุตา ปญญายงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๗

เด็กหญิงนิศาชล ทางชอบ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงลัดดา ศุภลักษณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงกานต์ธิมา แก่นสา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงกิตติยา หมันชัย

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงชนิดา คำหาญาติ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

สายสุดตา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ชมจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๔

เด็กชายศรายุทธ สุดหล้า
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงอัจฉรา ประสมพลอย
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ นามบุญมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ จะแรกรัมย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำมะณี
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ แซ่อัง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงยุภาวดี พระโรจน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๑

เด็กหญิงวรัญญา แพงเหล่า
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๒

เด็กหญิงสุนิสา จันทร์เสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๓

เด็กหญิงอรทัย คูณสามัญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงอรพิน แสงสว่าง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร์หอม

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๖

เด็กชายณัฐพล สมบูรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๗

เด็กชายต่อศักดิ

์

ทองยิม

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๘

เด็กชายพินิตพล กาทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๓๙

เด็กชายพีระพล เชือชา

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๐

เด็กชายรพีพัฒน์ บัวพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๑

เด็กชายวรวิทย์ ทีฆายุพรรค
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ สายหม่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงอภิชญา กอแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงอริษา อินทร์ตา
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๕

เด็กหญิงอาทิตยา ตู้เงิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ สุภาษร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๗

เด็กชายณัฐพร เรืองสา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงณัฐวรา อุ่นชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๔๙

เด็กชายธนากร ชายผา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงธิดาพร สืบโสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๑

เด็กชายนรสิงห์ เก่งสุวรรณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๒

เด็กหญิงปทมาวดี ดวงงาม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงปุณณาสา คุณภาที
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๔

เด็กหญิงวันนิดา มณีภาค
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๕

เด็กชายสิริชัย เหล่าชัยวงษ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงสุพรรณี เคนผากิจ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๗

เด็กหญิงอภิญญา พรมธรรม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ นวนใส
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๕๙

เด็กชายกฤษฎา วัฒนาราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๐

เด็กหญิงสุวรรณี ตุ่นมี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๑

เด็กชายเดชชัย ชินวิวัฒน์ผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๒

เด็กหญิงเนตรนรี ศิริผลา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินวิวัฒน์ผล
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๔

เด็กชายกิตติธัช หิมคุณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงนราภรณ์ แก้วโสภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๖

เด็กชายสุวภัทร ขวัญชุนู
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๗

เด็กชายอนุสร อ้วนทูน
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๘

เด็กหญิงปพิชญา สืบโสม
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๖๙

เด็กหญิงวันนิสา มณีภาค
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๐

นางสาวธนาภร บุญทรง
๐๖/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๑

นางสาวกิงแก้ว

่

ปารจิต
๑๑/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๒

นางสาวณฐพร หมืนสุข

่

๒๙/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๓

นางสาวณิตญา คำนวณ
๑๘/๐๖/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๔

นายทวี ชาหลักคำ
๐๓/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๕

นายนัฐพล ทับทิมอ่อน
๒๑/๐๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๖

นางสาวปวริศา ภาคโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๗

นางสาวพรพรรณ พันธวงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๘

นางสาวภัทราพร เคนบุบผา
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๗๙

นายวิทวัส ทานาฤทัย
๓๐/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๐

นางสาวศรัญญา คำกุณา
๒๑/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๑

นางสาวศิริภัทรา ชมชิต
๒๗/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๒

นางสาวอุไรลักษณ์ เหลากรม
๑๘/๐๙/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๓

นางสาวเกษร ตามพงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๔

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ มาลากอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๕

เด็กหญิงฉัตรชนก สิมาพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๖

เด็กชายณัฐภัทร สาสนาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๗

เด็กชายธนพงษ์ พูลทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ผาดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๘๙

เด็กชายนัฐพล จันทาลุน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงปณิตา แก้วบุญเรือง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลม้ายจำปา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๒

เด็กหญิงพรชิตา ชัยอาษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๓

เด็กหญิงพรปวีณ์ หนูเผือก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๔

เด็กชายพฤฒิวุฒิ ยุทธชนะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๕

เด็กชายภัทรพล ขำคม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๖

เด็กหญิงภาสินี สีสมน้อย
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๗

เด็กหญิงมัทนา ซ่อมแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๘

เด็กชายยุทธนา คำแดง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๙๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองนำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๐

เด็กชายสมคิด พรมบู่
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๑

เด็กชายสมปอง สายโสดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๒

เด็กหญิงสุชาดา จำปาหอม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี หมากชมภู
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๔

เด็กหญิงหัสดี สิทธิวรนากุล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๕

เด็กชายอัครพงษ์ ผดาวัลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๖
เด็กชายเจษฎาบดินทร์

พันพิลา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๗

เด็กชายเอกวี สาโท

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๘

เด็กหญิงแพรวา ยืนยาว
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๐๙

เด็กชายโตตุลาการ บ้งพรม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงกัญญารัต อุ่นหล้า
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๑

เด็กหญิงชลลดา การะพันธ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๒

เด็กหญิงณัฐนรี ประชุมสุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๓

เด็กหญิงธิดาเพชร ขันเพ็ชร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๔

เด็กชายนันธวุฒิ สะอาดรัมย์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๕

เด็กหญิงวรัญญา สายดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๖

เด็กชายวัชรพล ศรีเมือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๗

เด็กชายวีระชัย วิลัยวงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มณุกร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๑๙

เด็กชายอำพล สุขปรุง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๐

เด็กชายเฉลิมชัย คำแดง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๑

เด็กหญิงสิริยากร อ่อนสีดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๒

เด็กหญิงสุภัชชาวดี ปรือทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๓

เด็กชายกฤติพงศ์ กุดเปง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๔

เด็กชายกฤษฎา จันทร์เสนา
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๕

เด็กชายกฤษฎา สังวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๖

เด็กชายกฤษฎาภรณ์ จังอินทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงกัลปงหา อำพลพงษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ภูมิลาวัลย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ทาระขจัด
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๐

เด็กหญิงกุลสตรี แสงกล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๑

เด็กหญิงกุสุมา คำกัณหา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๒

เด็กหญิงขนิษฐา ชมภูหนู
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๓

เด็กหญิงขวัญนภา ลือนาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๔

เด็กชายจักรี คำปอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๕

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

สายตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๖

เด็กชายจิรายุทธ เหล่าลี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๗

เด็กชายจิรเวช หงษ์แสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงจุไรวรรณ กอบแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๓๙

เด็กหญิงชัฏชฎาภรณ์ นัยนามาศ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๐

เด็กหญิงชินกมล สำราญรืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๑

เด็กหญิงชุติมา คำอ้วน
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๒

เด็กชายณฐภทร มณีสาย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๓

เด็กหญิงณรรฐภรณ์ อนุสรณ์เสรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๔

เด็กหญิงณัฐชยา ทนทาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๕

เด็กชายณัฐพนธ์ เตียมอิน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๖

เด็กชายณัฐวราวุธ อุ่นจิตต์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทอก
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๘

เด็กหญิงณิชา วงศ์ด้วง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๔๙

เด็กชายต้นตระกูล ใจแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๐

เด็กชายทักษิณ ไหวดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๑

เด็กชายธนกฤต ปลูกเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงธนารีย์ มนต์ขลัง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงธันยการต์ มาหลี
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงธาวินี ธนะจินดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ บุราณรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๖

เด็กชายนครินทร์ งามฉวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๗

เด็กชายนนทวัตร ผาอัตรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงนภาพร บุญรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๕๙

เด็กชายนวพล ทวีมวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงนันทวดี เครือสีดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๑

เด็กชายนิธิศ คำแดงสด
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๒

เด็กชายปฏิภาณ เคนสุวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงปนัสยา สุขปรุง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๔

เด็กชายปรีชา ประหาวัตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงปสุตา ตาพระ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๖

เด็กหญิงปยะธิดา อินทร์หอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๗

เด็กชายปยะพงษ์ สุภรณ์พงษ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๘

เด็กชายพงศ์กฤษ สาระดำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๖๙

เด็กชายพงศ์พัฒน์ แสงสุกวาว
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๐

เด็กหญิงพาณิภัค เคนสุวรรณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๑

เด็กหญิงพิญาดา สีมาฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๒

เด็กชายพิทักษ์ ชูญาติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๓

เด็กชายพีรภัทร อิมเพ็ง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงพีรยา พรหมศร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ทรัพย์ศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๖

เด็กชายภิญโญ มุลวงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๗

เด็กหญิงมาริษา ท่าหาร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๘

เด็กหญิงมุกดา ทองปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงรวินท์นิภา นิติภิรมย์ชัย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๐

เด็กหญิงรสิตา กมลชนันธร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๑

เด็กชายรัฐพงษ์ สมสุวรรณ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ พิมพ์ทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๓

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญรุ่ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๔

เด็กหญิงวนิดา อ่อนยอ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๕

เด็กชายวรินทร ทองหมืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๖

เด็กชายวิศรุต กองพร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๗

เด็กชายศราวุฒิ พลธานี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงศรีสุดา แม้นศร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปานยืน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๐

เด็กชายสรวิชญ์ เสนาพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กาเผือกงาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พลพิทักษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา เกษวัตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๔

เด็กหญิงสุนิสา ทองสัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงสุภานันท์ ขันตี
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พงษ์สุระ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงสุวิภาวดี มณีภาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๘

เด็กชายอธิราช เพชรดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๓๙๙

เด็กชายอนันต์กรณ์ แท่นคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๐

เด็กชายอภินันท์ สังข์เงิน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๑

เด็กชายอภิวัต โสภา
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ จิตรแสวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงอัยเรศ ตังสุโชติรัตนกุล

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๔

เด็กชายอัษฎาวุธ อุดมลาภ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๕

เด็กชายอิทธิพล รอบรู้
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงอิศราภรณ์ คนยัง
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๗

เด็กชายอิศเรศ บัวพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

มีแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๐๙

เด็กชายเจษฎา เสาแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองแสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๑

เด็กหญิงแก้วกัญญา สาสีมา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๒

เด็กชายไกรสิทธิ

์

สายตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๓

เด็กหญิงไปรมา แก้วลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๔

เด็กชายกิตติธร บุบผาสวย
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประพฤติธรรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ เผ่าคนชม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๗

เด็กชายชลกร ทองมาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๘

เด็กชายนพกิตติ

์

โคตรวันทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๑๙

เด็กหญิงนฤมล โคตรพรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๐

เด็กชายปญญณัฐ แสงสุกวาว
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๑

เด็กหญิงปาน พิมพ์ษร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๒

เด็กหญิงพรนภา ทาก้อน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงพัชราภา อินรอด
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๔

เด็กหญิงพิริสา วงศ์ภา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๕

เด็กชายพีรพล ทนทาน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๖

เด็กชายรชปรัชญ์ พลายวงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ สังฆะโคตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๘

เด็กหญิงวิภวาณี สกุลเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๒๙

เด็กชายวิษณุพงศ์ บัวเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๐

เด็กหญิงสุธาวัลย์ อมรสิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๑

เด็กหญิงสุพรรษา ยินดี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๒

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

อุ่นทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๓

เด็กชายเทพทัต กออาจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๔

เด็กชายเสกสรร สัตย์ธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๕

เด็กหญิงกมลชนก เกียรติไพศาล

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๖

เด็กหญิงณัฐธิชา สงค์สุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๗

เด็กชายนัฐพงษ์ ทีอุทิศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงปณิฏฐา ดวงบุบผา
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๓๙

เด็กชายปรมัตร์ เคนมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงปาณิสราภา เกษมสันต์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๑

เด็กชายฤทธิชัย สาระคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๒

เด็กชายศรายุทธ เกษดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา เหล่าแสน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๔

เด็กหญิงสุพิชชา ชัยวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วกอ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๖

เด็กหญิงดวงฤทัย ฆ้องนอก
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๗

เด็กชายปรีชา กลินหอม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๘

เด็กชายสุขประเสริฐ ตันสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงกนิษฐา เคนสุวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๐

เด็กหญิงกมลวรรณ เพ็งสว่าง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงประกายดาว อินสุข
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๒

เด็กชายจักรพันธ์ พิลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๓

เด็กชายชาคริต เคนมี
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๔

เด็กชายนันธวุฒิ บุญลาภ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๕

เด็กหญิงพรรษา โคตรพุ้ย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๖

เด็กชายพัชรพล บุญเรือง
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๗

เด็กหญิงสุธิดา ชาภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงอภิรดี แก้วกอ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๕๙

เด็กชายออย ราชวงศ์ศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๐

เด็กชายจักราวุธ ยุทธวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๑

เด็กหญิงจินดารัตน์ ศรีบู
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๒

เด็กชายชินวัตร พิษคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๓

เด็กหญิงธดาพร สิงมาดา
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๔

เด็กชายธีระพงษ์ แก้วกนก
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา วระบุญญา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๖

เด็กชายวรพล วงศ์ษา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๗

เด็กชายสัภยา ตินานพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงณัฐชนก เหมือนจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์ทร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ติสจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๑

นางสาวบุญธิชา อ่อนโก้ก
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๒

เด็กชายศักดา ศรีวงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงสายฝน สีบานเย็น
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๔

เด็กชายอมรเทพ ภาแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สมสูง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกษียร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงธนัทพร ฝากาทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงนีรนุช บุตรสมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงปราณปรียา บุตรสมศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงปริชาติ วงศ์จันทา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงยลดา ผลเอียม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๒

เด็กหญิงสรีพร เหล่าเรือน
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงนันทิยา สีสุนนท์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๔

เด็กหญิงปณิตตา พรชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๕

เด็กชายประดิษฐ์ เคนมี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงประภัสสร สมสูง
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๗

เด็กชายภราดร พิพัฒน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๘

เด็กชายยศกร อ่อนสีดา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๘๙

เด็กชายยศภัทร เกิดทรัพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๐

เด็กหญิงรัตนา รวมวงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๑

เด็กชายวรรณกร ขาเมระนิยะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๓
เด็กหญิงแก้วมณีทรัพย์

อ่อนสีดา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชิณกะธรรม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงกันลิกา พิมพ์กาล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๖

เด็กชายกิตฏิศักดิ

์

สมตัว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๗

เด็กหญิงคุณัญญา ชูญาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๘

เด็กหญิงจิดาภา ชิณกะธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๔๙๙

เด็กหญิงจิราวรรณ เหล่าออง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๐

เด็กหญิงชลธิชา หอมผกา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๑

เด็กหญิงชาลิณี โสดากุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๒

เด็กหญิงณัฐวิภา เชือจำพร

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๔

เด็กชายธงชัย ยืนนาน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๕

เด็กชายธีรภัทร พิมพ์วงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๖

เด็กชายนนทวัฒน์ เหล่าหา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๗

เด็กหญิงนนทิยา คำสิม
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๘

เด็กชายนัทพันธ์ กาวิ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๐๙

เด็กหญิงปลายฝน ขันสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๐

เด็กหญิงพัชรพร เจตบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ วงศ์จำปา
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๒

เด็กชายภูธเนศ รอดจินดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๓

เด็กชายรัชชานนท์ นิลคง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๔

เด็กหญิงวราพร ปลืมใจ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๕

เด็กชายวีรกิตติ

์

วิชัยดิษฐ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๖

เด็กชายวุฒิชัย ขันตีเรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๗

เด็กชายศิวกร คำแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๘

เด็กชายศุภกิจ ไชยอินทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๑๙

เด็กชายสมศักดิ

์

เคนบุปผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ พุมมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๑

เด็กหญิงสุรัตน์ดา นัยสว่าง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๒

เด็กชายอิทธิพล เชือจำพร

้

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๓

เด็กหญิงฐานิดา ช้างสาร
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๔

เด็กชายฐิติพงษ์ สาทอนราช
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๕

เด็กชายณัฎฐชัย สังฆทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๖

เด็กชายพีรณัฐ เลิศสดับสุวรรณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๗

เด็กชายวิชญพงศ์ นามภักดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๘

เด็กหญิงปยะมาศ ใชยะนาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ปะหมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๐

เด็กชายนทีทอง เทียนหอม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๑

เด็กหญิงวลาพร เกษียร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๒

เด็กหญิงสุวนันต์ ขันตีเรือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๓

เด็กชายอัษฎาวุธ คูณเวช
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๔

เด็กชายเมฆา กาสิทธิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๕

เด็กหญิงลักษมี เทียนหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๖

เด็กหญิงอรอุมา ไชยนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๗

นางสมจิตร วงศ์เกย
๐๗/๐๒/๒๕๒๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๘

นายสุรวิทย์ พรมทอง
๑๗/๑๑/๒๕๐๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๓๙

เด็กหญิงจีรวรรณ บุตรกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๐

เด็กชายชยธร ขุนทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๑

เด็กชายชาญณรงค์ โยธานันท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๒

เด็กชายปฏิภาณ โคตรภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ คำภาบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๔

เด็กหญิงพัตรา เทียนหอม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๕

เด็กชายพีรวิทย์ เครือเนตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๖

เด็กชายวราวุธ สุดหล้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ เหมแดง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๘

เด็กหญิงหัสยาพร แน่นอุดร
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๔๙

เด็กชายปยะ เกตุแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๐

เด็กชายภารดร ยงยืน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๑

เด็กชายศุภกร แดงอุดม
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๒

เด็กหญิงสาวิตรี สุดหล้า
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๓

เด็กหญิงสุนารี อ่อนดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๔

เด็กชายอนุรักษ์ ละดาห์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๕

เด็กหญิงเนือทอง

้

รางเงิน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๖

เด็กชายปวริศร์ มุ่งสิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๗

เด็กหญิงปยะนุช รางเงิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๘

นายสังคม ขันสิงห์

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๕๙

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ขันสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๐

เด็กชายกฤษฎา ท่าหาญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๑

เด็กชายคูณทรัพย์ พันหา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๒

เด็กหญิงจีรนัย บุญมาปด
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๓

เด็กชายปยะวัฒน์ นะวะนิยม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๔

เด็กชายภัทรพล นิสดล
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๕

เด็กหญิงยุภาพร แสงแดง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ดำหนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๗

เด็กชายสิทธิชัย ตาถา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงสิริญากร บุญอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงแก้วตา ศรีวงษา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงจีราวรรณ มงคลเลิศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงชนาภา ขันสิงห์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๒

เด็กชายปยะวัฒน์ ผาหยาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๓

เด็กชายวุฒิไกร เภาสันเทียะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๔

นายจำลอง สายใจ
๒๕/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๕

นางสาววารุณี ชมอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนานวน วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๖

เด็กหญิงกัลยา จักสาร
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๗

เด็กหญิงชลธิชา อินทะบุดดา
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงนริสรา บุอ่อน
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๗๙

เด็กหญิงปรัชยา สีจันทร์แดง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๐

เด็กหญิงปริณดา ด้วงชิณ
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๑

เด็กหญิงราเชล คำสัจ
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๒

เด็กหญิงศิริพร พงษ์เรือง
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๓

เด็กชายสัณหรัฐ พาพินิจ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๔

เด็กชายสายชล เหมแดง
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงเบญจลักษณ์
ไชยพันโท

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงชลธิชา พันนุริตธ์
๑๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงฐณิดา นามบุญเรือง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๘

เด็กชายบัณฑิต สิงห์มุ้ย
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๘๙

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สองสี
๑๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๐

เด็กชายแสงสุรีย์ สีหาหอม
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงกิตติกา ภักตะไชย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๒

เด็กหญิงกุลปริยา จันทร์อินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงจารุณี สิงห์น้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงณภัทรา บุญช่วย
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๕

เด็กชายณัฐภูมิ แพงคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๖

เด็กหญิงธิติยา ทองแสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๗

เด็กหญิงนฤมล บัวสี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๘

เด็กหญิงนฤมล เยาวเรศ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงนันทรัตน์ จันทร์สืบ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๐

เด็กชายนันธวุฒิ จุใจลำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๑

เด็กชายนิติวัฒน์ กิงวรรณ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๒
เด็กหญิงประกายดาว แจ่มเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๓

เด็กหญิงปรายฟา ปตไตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงพรนัชชา ทุ่มโมง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๕

เด็กชายมิทญา นามวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงลินธิดา ทาหอม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๗

เด็กหญิงวรัญญา การวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๘

เด็กชายวัชรี อินทร์งาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงวิววิภา สาธุพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงศศินา ไสลจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๑

เด็กชายศุภชัย อู่สกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๒

เด็กชายสยาม แซ่โง้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา ทาก้อน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองสาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๕

เด็กหญิงอนงรักษ์ บุญรอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๖

เด็กหญิงอภัสรา เต็มโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๗

เด็กหญิงอริยา เพชรทิม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๘

เด็กหญิงอาภรณ์ สว่างศิริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๑๙

เด็กชายเจษฎา พานเงิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เชือสกล

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงแพรวา แพงรูป
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงโสธิดา พันโบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา บุญประกอบ
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๔

เด็กชายคมสัน สูงสง่า
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๕

เด็กชายชนะชัย หอมชืน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๖

เด็กชายฐณะวัฒน์ นามบุญเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๗

เด็กชายณภัทร ยุตวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๘

เด็กหญิงณิชาภัทร สวัสดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๒๙

เด็กหญิงดอกอ้อ นีรพัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๐

เด็กชายทินกร วิเศษเนตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๑

เด็กชายทินภัทร ประหยัด
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๒

เด็กชายทินวัตร ชินทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงทิพวดี คำภูมี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๔

เด็กชายธนวัฒน์ สว่างวัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๕

เด็กชายธีรพัฒน์ ฉลองคุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๖

เด็กชายธีรยุทธ ทองคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๗

เด็กชายธีระชัย จันทร์สด
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๘

เด็กหญิงนคนันทินี นิติภิรมย์ชัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๓๙

เด็กหญิงนพรดา นามบุญมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๐

เด็กชายนันทกร พรมเทพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๑

เด็กชายนันธวุฒิ ศรีรักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงนุชนาฏ ยิงยงค์

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงปนัดดา สารบรรณ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๔

เด็กชายประดิษฐ์ รีศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๕

เด็กชายพงศภัส ผาหยาด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๖

เด็กชายพงษ์อมร อุ้มแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๗

เด็กหญิงพรพิไล รักไทย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๘

เด็กชายภัทรพงษ์ ดวงคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๔๙

เด็กชายภูมิพัฒน์ ศีรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๐

เด็กหญิงมณฑกาญน์ จันทร์ดาหา
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๑

เด็กหญิงมุกดาพรรณ สาธรราช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๒

เด็กหญิงยุวรรณดา ขันทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๓

เด็กหญิงรจนา พิลาวัน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๔

เด็กหญิงรัตติกานต์ มูลเพ็ญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ สุต๊ะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บุระพิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงลูกไผ่ จันทาเทพ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๘

เด็กชายวรวุฒิ เรืองเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงวรัญญา จูมลี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๐

เด็กชายวรากร มีคำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๑

เด็กชายวัชรพงษ์ บัวรัตน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๒

เด็กชายวัชรินทร์ คำมี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๓

เด็กชายวัชรินทร์ สุภลักษณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๔

เด็กชายวัชรินทร์ อุดมพืช
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๕

เด็กชายศรายุทธ เกตศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๖

เด็กชายศิริชัย อุดมญาติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๗

เด็กชายสิทธิชัย อุ่นแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงสุพัตรา ภาวิเศษ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงสุภาวดี โอสถศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงหงษ์หยก ปสสา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงอภัสรา งามภูเขียว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ บัวถา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๓

เด็กหญิงอรกัญญา ประสมพลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๔

เด็กหญิงอรัญญา โพธิชัยแสน

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงอัจจิมา ผิวดำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๖

เด็กชายอัษฎาวุธ อ่อนศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงอาพัชราภา สนสร้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๘

เด็กชายอิทธิพล คำสิงห์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๗๙

เด็กชายอุทัย คำหา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ พิมนรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๑

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

ชาดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๒

เด็กชายเกรียงไกร ใสสด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๓

เด็กชายเรืองเดช บุญลา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๔

เด็กชายโชคชัย เดชปองหา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๕

เด็กชายโชติพรรณ สุภาษร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลบศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๗

เด็กชายคุณากร ตรีเหลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๘

เด็กชายจรัสแสง จันสด
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๘๙

เด็กหญิงจิรดา สำราญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๐

เด็กหญิงจุติบา วงค์ใหญ่
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๑

เด็กชายณัฐพล หลงชิน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๒

เด็กชายณัฐวร ทิพมูล

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงดวงเดือน พินคง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงดาราพร นามศร
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๕

เด็กหญิงทัศนีย์ วงศ์ผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๖

เด็กชายธนบดี สิมมา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๗

เด็กชายธนวิศ พรมมาศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๘

เด็กชายธนากรณ์ อุปะทัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๖๙๙

เด็กชายธวัชชัย หงษ์คำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

พิเคราะห์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๑

เด็กชายนนธการณ์ สารการณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๒

เด็กชายนพรัตน์ สองสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงนฤภร ยศทะกูล
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๔

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญคำภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๕

เด็กหญิงนิพาพร พรมจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๖

เด็กหญิงนำฝน จารุวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ผ่าโผน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๘

เด็กชายประกายแสง ยีเข่ง

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๐๙

เด็กชายประสิทธิ

์

ฑีฆายุพรรค
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงพรสุดา เจริญวุฒิมากร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๒

เด็กชายพิจิตร แก้วกันยา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงยุวดี เลไธสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๔

เด็กชายรุ่งเรือง เสาวรส
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงวรรณวร ภูโส
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๖

เด็กชายวรายุธร ยุตรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงวาสมลฑา ปนแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงวิภาวี ไทยชะนะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๑๙

เด็กชายสรสิทธิ

์

ไชยพันโท
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงสาวิตรี พรมศร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมหนา
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงสุริตา วงค์กัณหา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๓

เด็กชายสุรเดช อ้วนโคตร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงหนูพิศ สีงาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงเปรมกมล หนูเผือก
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๖

เด็กชายแดนชัย รวมพร
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงกฤษณา จันทาโลก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๘

เด็กชายกิตชัย สำราญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๒๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สุมิงสาลี

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

เพ็งจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๑

เด็กชายชลกานต์ ภาระเวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๒

เด็กชายชานนท์ เดชวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๓

เด็กชายชิษณุสรรค์ สิมเยอร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๔

เด็กหญิงณัฐธิยาภรณ์ เกษดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองแดง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๖

นายณัฐวุติ จันทร์สด
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๗

เด็กชายติสรณ์ คำหารพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๘

เด็กชายนที โคตนาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงนภาพร ฑีฆะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงนิดาวัน แจ้งจิตร
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงนิตธิตรา สีหานาม
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงปณิดา แก้วมีศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงปภัสสร ปราบโสม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๔

นายประทาย พรมมาศ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๕

เด็กชายพรชัย งอกสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๖

เด็กชายภารดี บัวนาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๗

เด็กชายภูริพัทร ภาพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๘

เด็กชายมงคล ท้าวด่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๔๙

เด็กชายรัชพล พันวิลัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๐

เด็กชายรุ่งเรือง อาษาสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๑

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทะเสน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๒

เด็กหญิงศรัณยา คำสด
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๓

เด็กชายศราวุธ อุ่นหล้า
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๔

เด็กชายสมชาย ทองแสน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๕

เด็กชายสุทธาวาส วิลามาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๖

เด็กชายสุทิวัส ทางชอบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิริผลา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๘

เด็กหญิงอติมา ลือนาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๕๙

นายอนุชิต ทองปลาย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๐

เด็กชายอนุชิต รีศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๑

เด็กหญิงอภิญญา อุทรบูรณ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๒

เด็กชายอริยพล บุญชู
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๓

เด็กชายเพิมพูล

่

หอมชืน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา อเนกา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๕

เด็กหญิงจิตาภรณ์ จันทร์สืบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๖

นายชัยวัฒน์ พามา

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๗

เด็กชายณรงฤทธิ

์

สิมกันยา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงดวงชีวัน ทองโบราณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงทวินัน ผาแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๐

นางสาวธนากร แพงวงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๑

เด็กชายธีรภัทร วงแวงน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๒

เด็กชายนักรบ แสงอรุณ
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๓

นางสาวนุชจรี หงษ์ศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงบุษบา กาละพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงพิยะดา โฉมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๖

เด็กชายภานุวัฒน์ วงค์ปอม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงมนัสวี จันทร์แจ้ง
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๘

เด็กหญิงลักษิกา สีหาจักร
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๗๙

เด็กหญิงวรรณทิษา ดวงลายทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๐

เด็กชายวรวิทย์ โพธิตาด

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงวิลัยวัล พันพิลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๒

นายวีระพงษ์ สีอ่อน
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๓

นายวีระพล เชืออ่อน

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๔

เด็กชายศิริวัฒน์ แสนทวีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๕

เด็กหญิงสมฤทัย สาวิสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๖

นายอรรถพล กุลพรม
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๗

นางสาวกมลวรรณ พิมนิสัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๘

นางสาวจารุวรรณ กางหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๘๙

นางสาวจิรัชญา แสวงผล
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๐

นางสาวจิราภรณ์ สงคราม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๑

นายณรงค์ ลายา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๒

นายธนพล ด้วงชิณ
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๓

นางสาวนันทนา สิมกันยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๔

นางสาวนุชนาฏ นัยเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๕

นางสาวประภัทรสร บุริบัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๖

นายประวิทย์ ไชยพันโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๗

นายพงศธร เพิมทอง

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๘

นายพงษ์สิทธิ

์

โพธิเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๗๙๙

นายพัชราพร เสาราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงมยุรา ทองปว
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๑

นางสาวมาลี รูปขำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๒

นายฤทธิเกียรติ พงศนีย์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๓

นางสาววริญจ์ญา รอบรู้
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๔

นายวารุจ ไชยพันโท
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๕

นายสายพิณ สิมมารับ
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๖

นางสาวสุจิตตรา จันทาบ
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๗

นางสาวสุดารัตน์ แก้วมีศรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๘

นางสาวสุติมา แก้วเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๐๙

นางสาวสุพัตรา แสงเมฆ
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๐

นางสาวอนิศรา ปดสีลาด
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๑

นายอานนท์ สงสุระ
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๒

นายเกียรติศักดิ

์

เทียนฟก

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๓

นายเดชา มาลุน
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๔

นายเพชร สัมผัส
๑๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๕

นางสาวเรณู ทองจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๖

นายโชคชัย แพงเกษร
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๗

นายกฤษณะ พงษ์เสือ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๘

นางสาวธิดารัตน์ ทองสัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๑๙

นายนครินทร์ ดวงคำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๐

นายพิชัย ไพรภิบาล
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๑

นายรณชัย ทองโพธิศรี

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๒

นายวรายุทธ มาลุน
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๓

นายสมรักษ์ ต้นแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๔

นายสุรชัย วงค์ผา
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๕

นายเจษฎา วรรณขาม
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๖

นางสาวเบ็ญจมาพร แสวงผล
๐๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๗

นางสาวกัลยาพร ฉิมยง
๒๐/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๘

นางสาวชนากานต์ เอิบอิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๒๙

นางสาวทิพย์สุรีย์ ลูกสีดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๐

นางสาวบังอร พันวิลัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๑

นางสาวประภัสสรณ์ เหล่าหา
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๒

นางสาวยุวดี ศิริราช
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๓

นายรุ่งสุริยา วงค์ละคร
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๔

นางสาววณิชชา ปญญาดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๕

นางสาววนัชพร เพ็งบุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๖

นางสาววิราพร อร่ามเรือง
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๗

นายอรรถพล สุทธิธรรม
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๘

นายอาทิตย์ พันธ์เจริญ
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๓๙

นายณัฐพล บัวแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๐

นางสาวรจนา นามวิชา
๑๗/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๑

นางสาววราภรณ์ บุตะเคียน
๒๙/๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๒

นายวีระยุทธ มุทาพร
๑๓/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๓

นายอดิศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๔

นางอรทัย โรจนหิรัญพงศ์
๒๐/๒/๒๕๒๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๕

เด็กชายคฑาหัสต์ อุทธา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงวรรณวดี จันหวาน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงวสิณี น้อยขัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ละเลิง
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๔๙

เด็กชายโชคคี สุริวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๐

เด็กชายธนิล สาพิมพ์ลาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๑

เด็กชายกฤตเมธ อภัยโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๒

เด็กชายโชคบดินทร์ โคตรคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๓

เด็กชายวุฒิชัย สาธุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คุณประชา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๕

เด็กชายนนทฤทธิ

์

ปองเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๖

เด็กชายไกรวิชญ์ สิทธิหนองคู
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๗

เด็กชายปยวัฒน์ เวชพันธุ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๘

เด็กชายภูวดล ทวีชาติ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๕๙

เด็กชายชัชชัย แก้วมีศรี
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๐

เด็กหญิงจิราพร เกษดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ฝากไธสง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๒

เด็กหญิงดวงนภา แสงจันดา
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๓

เด็กหญิงทิติยาณี บังศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๔

เด็กหญิงทิพย์นภา อ่อนดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๕

เด็กหญิงนัฐธิตา ขาวสะอาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๖

เด็กหญิงนีรชา ทองสรรค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๗

เด็กหญิงสุกัลยา ไชยพันโท
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงสุภัทตา ศรศิลป
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงสุมิตรา บุญคุ้ม
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงจารุภัทร กลมกลาง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทะวงค์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา บุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๒

เด็กชายจัฏวา สุพิพัฒน์โมลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๓

เด็กชายณัชวนนท์ พรมโสภา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๔

เด็กชายณัฐวร รูปโสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๕

เด็กหญิงนันท์นภัส กลมเกลียง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๖

เด็กหญิงนันธิยา ลีพล

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๗

เด็กหญิงปพิชญา วรรณโคตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๘

เด็กชายพิเชษชัย แก้วใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงมุกธิดา โคตรนนท์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงศิริญญา เหล่าสนธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๑

เด็กชายสกรรณ์ สุริโย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงอินทิรา แสงสุกวาว
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงกนกพร ก้อนคำ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๔

เด็กชายจักรกริช สร้อยดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กลมเกลียง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๖

เด็กชายชัยบดินทร์ ภาษารี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ขันบุตรศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๘

เด็กชายธนภัทร วงค์ละคร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงธิติมา สาริกา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงธิติสุดา พิมพ์สวย
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๑

เด็กชายนำโชค ศรีบุญมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินธิสาร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๓

เด็กหญิงสุภัชชา เหล่าเวียงแก
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๔

เด็กหญิงอนุธิดา รูปโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๕

เด็กหญิงเขมจิรา หาญปราบ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุปวงศ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เสียงเพราะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๘

เด็กชายก้องเกียรติ เย็นใจ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๘๙๙

เด็กหญิงคำพลอย นัยนามาตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๐

เด็กชายจรัญ รูปโสม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๑

เด็กชายดิศานุวัฒน์ บุญคำภา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๒

เด็กชายธีรดนย์ สุริโย
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๓

เด็กชายนัฐพล ศักดิพงษ์

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๔

เด็กหญิงนำผึง

้

น้อยตุลัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๕

เด็กชายวัชรากร ทะยะราษฎร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๖

เด็กชายวุฒินันท์ สุริโย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๗

เด็กชายศราวุธ วาปใส
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๘

เด็กหญิงอรพรรณ ตุ้ยคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๐๙

เด็กชายอิทธิชัย แสงสุขวาว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๐

เด็กหญิงอุไรพร ดวงบุบผา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๑

นางสาวกระต่าย ขันธ์วงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงกัลยา อินธิแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดวงดาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

แสงชัย
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๕

เด็กชายชัชวาล วงค์สิม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงดรุณี การัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๗

เด็กชายธนารักษ์ พรมอินทร์แก้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๘

เด็กชายธีรชัย สีแปลก
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๑๙
เด็กชายพงษ์ตะวรรณ์

แก้วใส
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงพิกุล แสงจันดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๑

เด็กชายพีระพัตร ชาวเมืองฟอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงวาเลนไทม์ พงษ์เดช
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๓

เด็กชายสมชาย มัชฌิมะบุระ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำมุก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๕

เด็กชายสุบิน พวงใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงสุภจิตร คำไฮ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๗

เด็กชายสุรชาติ แสงทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๘

เด็กชายอัครพงษ์ สุภาษร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๒๙

เด็กหญิงแนน อินธิจักร
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๐

เด็กชายจรวย เหล่าสนธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๑

เด็กชายจรัญ พิมมะศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๒

เด็กชายวิรัตน์ มัชฌิมะบุระ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

กาฬะปกษิณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๔

นางสาวสมหวัง บุญทวี
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๕

เด็กชายสิทธิกร เคนพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๖

เด็กชายหัถจักร แสวงนาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๗

เด็กชายอภิชาติ พันธ์วงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พันธ์วงศ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๓๙

เด็กชายเจษฎา ถาวร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๐

นายโกเมนทร์ โยชะออน
๑๗/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๑

เด็กชายกฤษณะ เสียงเพราะ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงกาญจนา เย็นใจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๓

เด็กชายจันทกานต์ ยุตะวัน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ แสวงนาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๕

เด็กชายชูติวัต เสียงเพราะ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ โคกโพธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๗

เด็กชายพัสสน โพธิพา

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๘

เด็กชายสิทธิโชค ทะยะสุทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๔๙

เด็กหญิงสุชาวลี สืบพงเสือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงสุนันทา มัชฌิมะบุระ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๑

เด็กชายสุระชัย ช้างสาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๒

เด็กหญิงชญานิศ ขันทอง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๓

เด็กชายธีระชัย น้อยตุลัง
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๔

เด็กชายภคิน กันทาบุญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๕

เด็กชายวุฒินันท์ พิมมะศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๖

เด็กชายสุทธิวัฒน์ สีแปลก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๗

เด็กหญิงสุวรรณี สีแปลก
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๘

เด็กหญิงอรทัย ทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๕๙

เด็กชายเบียร์ แสงชัย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๐

เด็กหญิงจิรชยา พิมพ์รัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๑

เด็กหญิงปยวรรณ ประสานทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๒

เด็กชายพงษ์เกษม เสียงดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๓

เด็กหญิงพรพิมล พิมพ์กาล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๔

เด็กหญิงพิม สายสุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๕

เด็กหญิงวริสา วงสีลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงศิริกัลยา เกลียงทอง

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงสุนิสา สีดา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๘

เด็กชายอภิรักษ์ โคตรคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ชาพิภักดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงอัจฉรา คำกุณา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๑

เด็กชายเขมรัตน์ แสงจันทร์นวล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๒

เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญตา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๓

เด็กหญิงเปรมจวัณ คำกุณา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๔

เด็กชายเอกตพล ศรีวะสุทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงไอลดา วงค์ลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงสุชาวดี ขาวสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงอภิญญา สายดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๘

นางสาวกมลวรรณ พรหมสิทธิ

์

๒๗/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๗๙

นางสาวธมลวรรณ คนฉลาด
๐๙/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๐

นางพัทยา สาสนาม
๐๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๑

นางพิมลมาศ มูลสิน
๒๕/๐๘/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๒

นางสมจิต สุภาษร

๑๑/๑๒/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๓

นางอัมรินทร์ แสงสุกวาว
๑๙/๑๐/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงกัลยกร สุขสถาน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๕

เด็กชายชุติพงศ์ ขวัญชุม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ โพธิมี

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงณัฐพร ทองนำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๘

เด็กชายทินกร ไกยวินิจ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๘๙

เด็กหญิงวรรณฤดี เคียงวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงวิลาวัณ โคตุเคน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๑

เด็กชายศุภสิน วงค์ษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๒

เด็กชายสนธยา จูมลี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองแฉล้ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๔

เด็กชายอนุชิต สีวัฒน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๕

เด็กชายอนุสรณ์ ดวงคำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงอนุสรา นาคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๗

เด็กชายสรวิศ น้อยคำตัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงนัทชา โล่ห์คำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๑๙๙๙

เด็กชายวรรธนะ ศรีวัฒน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๐

เด็กชายโชคชัย จักรหล้า
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงสมฤทัย วงค์อุดม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๒

เด็กชายธนากร เหล่าดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๓

เด็กหญิงกนกรัตน์ แก้วเขียว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๔

เด็กชายกิตติพล สถาวร
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๕

เด็กหญิงคุณัญญา ลาดโพธิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงณัฐชริดา มาตราช
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๗

เด็กชายณัฐพล สมศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๘

เด็กหญิงณีระปทร สุขสีมา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๐๙

เด็กชายตะวัน ชุ่มดอนไพร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๐

เด็กชายธนทร จันทร์ใส
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๑

เด็กชายธรรมรัตน์ ปาสิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๒

เด็กชายธีระชัย มะดง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๓

เด็กหญิงปนัดดา ชมกลิน

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๔

เด็กชายปริญญา อินทร์หงษา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๕

เด็กชายปรีชาพล สุมาลุย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๖

เด็กชายปยวัฒน์ รัตนพานิชย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ศิริสันต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงพิริษา จันทะมาตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ จันทร์พา
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ เลไทย
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๑

เด็กหญิงมัณทนา คำภู
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๒

เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์อินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๓

เด็กชายวัชรินทร์ โสมอินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงวิชชุดา สุภาษร
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงวิชุดา อาษาเหลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ภูกิงนา

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ เมืองซอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ ดีบุบผา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๒๙

เด็กหญิงวโรกาส ธนะจินดา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๐

เด็กชายศุภฤกษ์ เลียงแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงศุภานัน วยะลุน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา ดวงแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๓

เด็กหญิงหงษ์ทอง หาวงศ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงอนัญญา ทองดำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๕

เด็กชายอมรรุ่ง สมศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงอารยา อินทธิจักร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๗

เด็กชายเรืองวิทย์ พิมษร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงโศภิษฐา แท่นคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พาเลิศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๐

เด็กชายคมสรรค์ อานนท์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๑

เด็กชายคุณานนต์ สังข์เงิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงจิตตินันท์ จันทร์สุตะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงจุฑาภา ประชากูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก่นสา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ บุตรสมศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๖

เด็กชายทุ่งตะวัน จันทร์แจ้ง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๗

เด็กชายธนพล พิมพ์นนท์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๘

เด็กชายธีรยุทธ จารย์เขือง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๔๙

เด็กหญิงนำฝน โพธิศรี

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๐

เด็กชายวัชรพงษ์ ทับทิมอ่อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ กะตะจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๒

เด็กชายอธิวัฒน์ แท่นคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทะมาตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๔

เด็กชายอภินันท์ ทับทิมอ่อน
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๕

เด็กหญิงอรทัย สังข์เงิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงอรอนง โคตรสา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๗

เด็กชายเจษฎา อุ่นชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงเมตตา บุญเนตร
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๕๙

เด็กหญิงชุติมา บัวลา
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงสุวนันท์ ปกปอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงอรปรียา ทีฆายุพรรค
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงจิรานัน บุญภูมิ
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงสุวนันท์ แจ่มมณี
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงชลดา จันทร์ใส
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ โสดา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๖

นางสุนิรัตน์ แก้วกลึงกลม
๑๕/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๗

นางเบญจริษา ริมสกุล
๐๔/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ กำไม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๖๙

เด็กหญิงทิพย์อักษร คำใต้
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงปานตะวัน สีบานเย็น
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๑

เด็กชายเฉลิมชัย จักรหล้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๒

เด็กชายรพีภัทร ใสพลกรัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาติว

้

วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงสถาพร แก้วประดับ
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงมีชัย ทองบุญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๕

นายอารียาพร คาดหมาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๖

นายเจนจิรา พืชสิงห์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงกฤติมา ยิงยง

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๗๙

เด็กชายกฤษฎา จักรหล้า
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๐

เด็กชายชินวัตร สารทิศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ เรืองสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงปาริฉัตร โสรส

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๓

เด็กหญิงปยะธิดา สุขิตา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงพรนภา แสงทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงพัชรา จักหล้า
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๖

เด็กชายรพีภัทร บำเพ็ญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงลัขนันท์ฎา ธะนะจินดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๘

เด็กชายวทัญู จันทปญญา
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงวิริยาภรณ์ เกษียร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๐

เด็กชายศุภฤกษ์ โสภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๑

เด็กหญิงสุทธิดา เกษทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๒

เด็กชายหัสดี สีบานเย็น
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๓

เด็กชายอดุลย์ วงค์พรมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๔

เด็กชายอนันต์ คำชมภู
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมวงศ์ษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๖

เด็กชายกฤษณะ พิมพ์เขต
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๗
เด็กหญิงกาญจณาภรณ์

บำเพ็ญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงชนิดาพร บำเพ็ญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงชลฤทัย ศรีปด

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงณัฐนิการณ์ อยู่เหย้า
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงนรารัตน์ บัวคำ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๒

เด็กชายนัทธพงศ์ พึงจิตร

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๓

เด็กชายปฏิพล พงษ์สระพัง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงปยะธิดา วันโท
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๕

เด็กชายพิชุตม์ ทนทาน
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๖

เด็กชายภาคภูมิ วรรณวัตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๗

เด็กชายภานุพง เรืองโฉม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๘

เด็กชายภานุพงษ์ ขันตี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงรัตติยากร ไชยแสง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงศศินาพร พุทธาทาป
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๑

เด็กชายสหภาพ หอมอ้ม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๒

เด็กหญิงสุวนันท์ พิมพารัตน์
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๓

เด็กหญิงอรอนงค์ วงค์พรมมา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๔

เด็กหญิงอรอุมา อุคำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๕

เด็กชายอัครเดช ศรีสิทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๖

เด็กชายอโนทัย พละไกร
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สีปด
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงเมธาวี บำรุงผล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๑๙

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สัตตารัมย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๐

เด็กหญิงโชติกา นัยนามาศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงนัฐพร สิงห์ษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๒

เด็กชายฐิติพงศ์ เสียงเสนาะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา วิชัยสอน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา หาวงศ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงกรวิภา พูลเพิม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๖

เด็กชายชิตพล พุทธรักษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แดงบุญเรือง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๘

เด็กชายฐิติพงศ์ ภาสวัสดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงปาริชาติ ธนะจินดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๐

เด็กชายพงศกร หยังบุญ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงพัชราวดี แสงนวล
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๒

เด็กชายพิษณุ ขันตี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำชมภู
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๔

เด็กชายภูริณัฐ ภูผายาง
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๕

เด็กหญิงมนสิชา หาวงค์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๗

เด็กหญิงศุภิสรา พัฒพินิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงสิริมา หัวนิล
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงสุกัญญา ขันตี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๐

เด็กหญิงสุจิตรา รังทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๑

เด็กหญิงสุมิตรา สุภาพ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงเลิศวิไล แสงสีดา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงกนกอร แสงสีดา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๔

เด็กชายชลธิชาติ สิงห์สา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ชินดา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๖

เด็กชายณัตพล ลานนท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๗

เด็กหญิงทัศนีย์ สัตย์ธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๘

เด็กหญิงสิริโสภา ออมนพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๔๙

เด็กชายอนุพงษ์ สุโพธิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงอัจฉรา นามโสภา
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๑

เด็กชายกฤษดา เบ้าคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สีมันตะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๓

เด็กชายธงชัย ลับแล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงวรรณาพร ปอมสาหร่าย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๕

เด็กชายคึกฤทธิ

์

มีพิมพ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๖

เด็กชายทนงค์ กาฬพันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๗

เด็กหญิงลักขณา สำเภา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๘

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ดีสุดหา
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๕๙

เด็กชายทองดี เปาตียง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๐

เด็กชายธีรพัฒน์ โทแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๑

เด็กชายพงศ์ดนัย ดาบุดดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ พาเลิศ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๓

เด็กชายวชิราวุธ อ่อนสุด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๔

เด็กชายวรเดช โพธิตาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๕

เด็กชายวุฒิพงษ์ แพงรูป
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๖

เด็กชายศรเทพ ธุระพัฒน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๗

เด็กชายศราวุฒ เหมแดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๘

เด็กชายอัตการณ์ ศรีหงษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๖๙

เด็กชายอติยะ อาจเดช
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ โคตรสมบัติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงธิดาทิพย์ จำปาโท
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงณัฐธิตา พิมพกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงปยพร วระบุญญา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงพรรษมน ดีบุบผา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๕

เด็กหญิงวรรณภา บุญงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม อรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๖

เด็กชายเวรวุฒิ แสงฉวี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๗

เด็กชายธนวุฒิ ปรากฏ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๘

เด็กชายคมกฤต อินทร์อ่อน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๗๙

เด็กชายณรงค์กร บัวถา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๐

เด็กหญิงอุษนีย์ หมูนสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๑

เด็กหญิงจีรภัทร์ วงษ์ต๊ะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองชัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ก้อนคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม ปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๔

เด็กหญิงธิติมา เปรมทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๕

เด็กหญิงอริสรา คุ้มศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๖

เด็กชายณัฐภัทร บัวบาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๗

เด็กหญิงนภาพร ยุทธรรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงพัชริดา พิลพัฒ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๘๙

เด็กชายวิษณุชัย จันทราศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงศิริประภา สาระราช
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี พรมเคน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๒

เด็กชายอาทิตย์ สุวรรณตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๓

เด็กชายจิรพัฒน์ เรียงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๔

เด็กชายมาทิน หลอดคำ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงรุ่งธิวา วิชาชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๖

เด็กชายศิรายุส ศรีษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๗

เด็กหญิงสุธิมา ตรีสาตร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงจันทร์นุดา พุทธรักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๑๙๙

เด็กชายปริวัต ประเคน
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๐

เด็กชายสันติชัย ทองไข
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๑

เด็กชายสุริยา คุณะชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงขนิษฐา อาจวิชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๓

เด็กชายชินกร สัจธรรม
๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๔

เด็กชายครรชิต ดาบุดดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๕

เด็กชายทักษ์ไท ไชยดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงน้องมาย หัสดี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๗

เด็กหญิงบัณฑิตา หมุนสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๘

เด็กชายพัทธนันท์ โคตรศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๐๙

เด็กชายรุ่งทิวา บุญมาก
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๐

เด็กหญิงวรรณภา สุดสูง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงวิจิตตรา สีบัวลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๒

เด็กชายอนันต์ ต่อน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๓

เด็กชายอภิชิต นามผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงเกวลิน สายแวว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๕

เด็กชายแสงสุรีย์ โคตรพรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๖

เด็กชายธีรวีร์ สาระคำ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๗

เด็กหญิงนิธิดาภรณ์ วะยะลุน
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๘

เด็กชายปรินทร จุกลาง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๑๙

เด็กหญิงรัตน์ดา กาเผือก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๐

เด็กชายสมพล ลาดโพธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงสุนิสา ธงศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงอรุณรักษ์ สุภนิกร
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดภู
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีวะสา
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงจริญญา มะลิมาตย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๖

เด็กชายจักครินทร์ สีสุวงศ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงชยธิดา ยืนยง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงณัฐธริฌา พิมพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ทาก้อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๐

เด็กชายธัญญธรณ์ กาญจนศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๑

เด็กชายธีระพงค์ ทองนำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๒

เด็กชายนัฐวัฒน์ ขันแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงบังอร หลอดคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๔

เด็กหญิงบัวตอง ภูตะเวช
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงประภัสสร ศิริมงคล
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๖

เด็กชายพุทธิชัย สีวะสา
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๗

เด็กชายภราดร ก้อนใหญ่
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๘

เด็กชายวรเมธ ไกยวินิจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๓๙

เด็กชายวิชัย ชาลีบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๐

เด็กชายสมประสงค์ ดาบุดดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๑

เด็กชายสิทธิชัย สมหมาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๒

เด็กหญิงสุนิสา แสนกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๓

เด็กชายสุรยุทธ์ ดอกปาน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๔

เด็กชายอนันต์ รังแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๕

เด็กชายอภิรักษ์ สมหมาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงอรทัย ทองนำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๗

เด็กชายอิทธิกร สายแสง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๘

เด็กชายเจษฎา เหนือโชติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๔๙

เด็กชายกรรชัย ไชยดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๐

เด็กหญิงจารุวรรณ คุณะชัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๑

เด็กชายถนพล สุขเสริม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมคิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงนพมาศ วันทาลี
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๔

เด็กชายนันทการณ์ แสงรุ่ง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๕

เด็กชายปกรณ์ สนิทเชือ

้

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๖

เด็กชายพงศา สมคิด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๗

เด็กชายพีรภัทร์ ชินดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๘

เด็กชายภุมรินทร์ บุตรแสง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงมณีวรรณ จันทะวงศ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงยุพิน ต่อต้น
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๑

เด็กชายวารุทธิ

์

เพ็งสา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๒

เด็กชายวิทยา แสนคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงวิลัยวรรณ กงนะ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๔

เด็กชายวีระพล ทองพิมพ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๕

เด็กหญิงศศิกาญจน์ สาธร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ชินดา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงเบญญาภา คำภารส
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดีก้อน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงกัลยา ช้างสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๐

เด็กชายจักรกฤษ ไชยหงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงชนกานต์ สายเสน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๒

เด็กชายชัยยา มีแสง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๓

เด็กชายชาลี ไกลหลง
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๔

เด็กชายณัฐนนท์ อทะขันธ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงปวีณา สีดาสี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงปยะดา คำสิม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๗

เด็กชายปยะพงษ์ คำแดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงพรสุดา พลอยยอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ จอมคำสิงห์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๐

เด็กชายวัชรพล กันหาวัน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๑

เด็กชายวิสันต์ ผมหอม
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๒

เด็กชายสราวุฒิ พลอยยอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา ประสมพลอย
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๔

เด็กชายเนวิส ชาริโท
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๕

เด็กชายวสันต์ แดงโสภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๖

เด็กชายสหชัย ทองปลาย
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๗

เด็กหญิงทิพวรรณ สุดไชย

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๘

เด็กชายรัชชานนท์ บรรดาตัง

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๘๙

เด็กหญิงนวลมณี บู่คำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๐

นายวิทยา สืบแล
๒๑/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๑

นายกฤษณะ ทูลประโคน
๓๑/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๒

นายเฉลิมชัย แสงจันทร์นวล
๓/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๓

เด็กชายชลันธร สุดเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๔

เด็กชายณัชพล ใจคิด
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงวัศยา แดงโสภา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงขนิษฐา ประสมพลอย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ มุกดาพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีวะสุทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๒๙๙

เด็กชายนพรัตน์ พงษ์เสือ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงนัฏสินี ตะโสรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงปริศนา ชาดา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงปลายฟา ภาวิเศษ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๓

เด็กชายพงศพัศ ศรีสว่าง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ ศรีผง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๕

เด็กชายพีรทัศน์ บุญเอก
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๖

เด็กชายรังสรรค์ จันมานิจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงวนิดา หงส์สิงห์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุตรงาม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงศศิมา คำแดง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๐

เด็กชายอมรเทพ แกะทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงเอมิกา เพ็ชรตะกัว

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บอนกลาง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๓

เด็กหญิงชลลดา ภาวิเศษ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๔

เด็กชายนวพล สุพาลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๕

เด็กชายนันทวัฒน์ เฉวียงวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๖

เด็กหญิงนิภาพร คำจันทร์ดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงปวีณา เสนาใหญ่
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๘

เด็กชายพงศธร ชาวกะเดียน
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๑๙
เด็กหญิงพรรณารายณ์

ศรีเดช
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๐

เด็กชายมนัญชัย อ่อนดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๑

เด็กหญิงวันนิฉา เพ็งบุญมา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๒

เด็กชายศุภวัฒน์ ขันเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๓

เด็กหญิงสุรัตนา พิมพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๔

เด็กชายอนุกร จุใจลำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๕

เด็กชายอรรถพล ศรีสว่าง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงไพลิน ทองลิมสุด

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๗

เด็กชายสัชฌยา ทศเทียน
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๘

เด็กชายขวัญชัย วงศ์ขันธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๒๙

เด็กชายธนกร สัมมาวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๐

เด็กหญิงปนัดดา เรืองโสม
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๑

เด็กชายสิทธิรัตน์ จารุตัน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรวงศ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๓

เด็กชายประสาร ทองปลาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๔

เด็กหญิงรัตนา พาแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๕

เด็กชายวันชัย แก้วสมุทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุบผาดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล ยืนนาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๘

เด็กชายกตัญู สีหล้า
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงกัลยกร สำเร็จรัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงจันทราภา ยงยืน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๑

เด็กชายจารุกิตติ

์

โคตรบุดดี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงชลธิชา นันตะวัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทร์มานิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๔

เด็กหญิงณัฐริกา ยืนนาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๕

เด็กหญิงธัญพิมล จันทมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๖

เด็กชายธีระพงษ์ กุดเหลา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๗

เด็กชายธโนดม ภูไชยคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๘

เด็กชายนัฐภูมิ ทองสัมฤทธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๔๙

เด็กหญิงนันธิดา ยืนนาน
๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๐

เด็กหญิงปลิฉัตร จันทวรีย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๑

เด็กหญิงปาริฉัตร คุณะฤาชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๒

เด็กหญิงปาริชาติ แดงโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๓

เด็กหญิงปาลิดา วงค์กลม
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๔

เด็กหญิงปยะวรรณ มีคูณ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๕

เด็กหญิงมะลิสา มุกธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวงบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีสมบุตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๘

เด็กหญิงรุ่งนภา ทุมทัดทราย
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๕๙

เด็กหญิงวชิรดา ลาเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงวริศรา มีหิริ
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๑

เด็กชายวิรัช มังคละพลัง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงสาริตา ช้างสาร
๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา แดงโสภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงสุชานรี คำโคตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงสุภาพร ทองลิมสุด

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๖

เด็กชายอธิวัฒน์ สาสีมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๗

เด็กชายอนุชา ศุภลักษณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๘

เด็กหญิงอรรถวดี สุขพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๖๙

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทุมแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๐

เด็กชายฉัตรดนัย พันโท
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๑

เด็กหญิงชาลิสา วงศ์บา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๒

เด็กชายทวีชัย คำกันหา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๓

เด็กชายปยะณัฐ ชาตรี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงยุวดี อเนกา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๕

เด็กชายนาวี เหลาเต็ม
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๖

เด็กหญิงปนัดดา ผึงสุข

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๗

เด็กชายพายุพัฒน์ ทัศนีย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๘

เด็กชายวรวัตร ฉิมพลี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๗๙

เด็กชายวรวุฒิ อุปเสน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๐

เด็กหญิงอัมภาวรรณ พันธ์แสน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๑

เด็กชายธีรวัฒน์ สังข์ทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๒

นางสาวกฤติกานต์ แท่นคำ
๒๗/๒/ ๒๕๓๑ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๓

นายขวัญชัย แดงโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๓๓
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๔

นางวงศพจนมาน สุพรรณนนท์
๑๕/๑๒/๒๕๐๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๕

นางวรัญญา หมันเก็บ

่

๐๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนสาธุกิจวิทยา เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๖

เด็กชายพิษณุวัฒน์ ทองไทย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๗

เด็กชายพิทวัท ทำนุ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๘

เด็กชายพลาธิป จุดาสิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๘๙

เด็กชายพลศิริ พลศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๐

เด็กชายนนทวัฒน์ สาระบูรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๑

เด็กชายณัฐธพล สารบูรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสะอาด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๓

เด็กชายวงศกร ยอดสระ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๔

เด็กชายเชษฐวุฒิ วงศ์เสน
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๕

เด็กหญิงพนิดา สารบูรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๖

เด็กหญิงวณิชยา สารบูรณ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๗
เด็กหญิงสมปรารถนา

อัคราช
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เทพสุริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๓๙๙

เด็กหญิงพิชชานันท์ ทัดศรี
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงภาวิณี สาขามุละ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ทองไทย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๒

เด็กชายกฤษดา ผลตะขบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๓

เด็กชายทัตตะพล พิลาดวง
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๔

เด็กชายชนาภัทร ทองไทย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๕

เด็กชายมงคล สารบูรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๖

เด็กชายชยางกูร ทองไทย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๗

เด็กชายชัยภัทร สารบูรณ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๘

เด็กชายเอกราช บุญประภาร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๐๙

เด็กชายกฤตยชญ์ วัณโท
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๐

เด็กหญิงศิริรรัตน์ ดีไว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๒

เด็กหญิงปวีณา เจริญสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๓

เด็กหญิงอธิชา บุญสมยา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๔

เด็กหญิงปรัญญ่า อัคราช
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๕
เด็กหญิงฌาณัตติกานต์

สารบูรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๖

เด็กหญิงนิตยา สีมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช บุญยืด
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๘

เด็กหญิงณัฐวรา มานิตทวีวัฒน์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๑๙

เด็กหญิงลลิตา ทองไทย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๐

เด็กหญิงจินดา แก้วกลม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๑

เด็กชายวิทธวัต สุดทา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงอมิตดา หล้าเพชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงพนัสดา การินทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๔

นางพรเพ็ญ ศิลาวัลย์
๐๑/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๕

นางสมใจ รวมธรรม
๐๑/๐๓/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงมานิตา สืบสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๗

เด็กชายณรงค์ชัย นิลจำรัส
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๘

เด็กชายภูริณัฐ อัญชลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๒๙

เด็กชายศรายุทธ ฝอยทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๐

เด็กชายอดิศร จันทป
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๑

เด็กชายนวพล สืบสิงห์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๒

เด็กชายกฤติกร สืบสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๓

เด็กชายณัฎฐนันท์ ต้นโพธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สืบสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๕

เด็กชายพงษ์สธร การินทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๖

เด็กหญิงมีนา จันเพ็ชร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๗

เด็กหญิงสุภัสรา ทองคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงภัททิยา สืบสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๓๙

เด็กชายฆนกาญจน์ พิมพ์โสภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๐

เด็กชายถิรวัฒณ์ บุญยืน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ แสนหยุด
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันลำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงมัทนา จันทร์เจริญ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๔

เด็กหญิงอภิญญา สืบสิงห์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงทัศน์ชวรีย์ ชัยภูธร
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๖

เด็กชายชัชวาลย์ อุทา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๗

เด็กชายธนากร เชือสิงห์

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงพรรณนิภา ชินทวัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงนิภาพร โกศล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๐

เด็กชายธนโชติ นามหาไชย
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๑

เด็กหญิงจุฑามาศ นภาวัฒนดำรงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๒

เด็กหญิงกนกอร ชินทวัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๓

เด็กหญิงอัญชลี ธงศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๔

เด็กชายณัฐพล เริมรัตน์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๕

เด็กชายวรากร อยู่สุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงพิชชาภา เชือสิงห์

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงรัตนา เพลินจิตร
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๘

เด็กชายชัยณรงค์ เซรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงฐิติมา พันลำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๐

เด็กชายสิทธิคุณ สืบสิงห์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๑

เด็กหญิงนำฝน ภารการ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๒

เด็กชายภูชิต เพ็งพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๓

เด็กชายอรรถพร นาคศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๔

เด็กชายธนกร สืบสิงห์
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๕

เด็กชายธนพล ดาผา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงสุจิตรา สารพิศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๗

เด็กชายศุภสัณห์ มานะดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๘

เด็กชายเมธิชัย ชินทวัน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๖๙

เด็กชายบัณฑิต ชินทวัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๐

เด็กชายนครรัตน์ การุณย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๑

เด็กชายวัชรา บุญมูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงศศินิภา ลัทธิรมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงทิพย์วรรณ บุญโสม
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงทิพรัตน์ ร่มเย็น
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๕

เด็กหญิงวรรณิภาพร พูลเพิม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

พลอำนวย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ครองยุติ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๘

เด็กชายพิเชษฐ์ บุญสถิตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงสุนันฐิญา บาลี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขืองนามัง)

่ ่

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๐

เด็กหญิงภัชจิราภรณ์ วันโท
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๑

เด็กหญิงพิมลพรรณ บุญประภาร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๒

เด็กหญิงภัททิยา กันเนียม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๓

เด็กหญิงอินธิรา บุญจอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๔

เด็กหญิงกรรณิกา บุญจอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงธิดาพร วันโท

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงยาง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ พันลำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงอังคณา แสวงนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๘

เด็กชายธีรเมธ วรรณโท
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงพิยดา แสวงนาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสภาศ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงพรเจริญ พันเข็มทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๒

เด็กชายวิษณุ ยางแวง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงจิรภิญญา ศรีพลาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงพัชภรณ์ ชูบุญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๕

เด็กหญิงนาตาลี จิตทวี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๖

เด็กหญิงวทันจร โนนคำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ รัตนภักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๘

เด็กชายภูวิศ เวียงจันทร์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๔๙๙

เด็กชายอภินันท์ ไชยสัตย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๐

เด็กชายณฐกร บุญสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๑

เด็กชายปวริศวร์ จานเขือง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๒

เด็กชายศุภกิจ ยงยืน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงจนีสตา ไชยราช
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา สืบลี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงนฤมล ศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๖

เด็กชายอภินันท์ ไพรัตน์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงสุชาดา วันโท

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพับ ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

คำศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงรุ่งนภา มนัส
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๐

เด็กหญิงกุลวดี รักษาศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา รักษาศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางน้อย ยางน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๒

นางกาญจนารัตน์
ธัญญนันทิวรรธน์

๒๕/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงกชกร แผ่นหิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูชาวนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๕

เด็กหญิงชลรดา ประดิษฐ์สิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๖

เด็กหญิงชุตินันท์ ลุนแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๗

เด็กหญิงฐิมาพร กากแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๘

เด็กหญิงณิชกานต์ วังเอก
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๑๙

เด็กชายทศพร นันทะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๐

เด็กชายนันทพงศ์ เส็งเล็ก
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๑

เด็กชายนิรัตน์ พาละจ่า
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงปวริตา บัวอุไร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๓

เด็กชายปาริชาติ ไม้อ่อน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๔

เด็กหญิงพรชณิษฐ์ นักรู้

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วรรณสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๖

เด็กชายศักรินทร์ คำทา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๗

นางสาวสุภิญญา รู้ขาย
๐๖/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๘

นางพัทธนันท์ แสงใส
๓๐/๑๑/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๒๙

เด็กชายเมธัส บุปะโท
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงชนาพร มุ่งงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงปฐมพร มุ่งงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๒

เด็กชายพิชัยยุทธ ภูครองตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๓

เด็กชายกฤษฎา บุ้งทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๔

เด็กชายธนัญชัย บุ้งทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๕

เด็กชายอภิรักษ์ มิงเมือง

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงพรพรรณ พุทธพรหม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผาย นาซาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๗

เด็กชายชาญณรงค์ พันธ์หมืน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๘

เด็กหญิงกัลณิศา บุญถูก
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๓๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ วรรณสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงสุธิดา สมคะเน
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงมัณฑนา จงอางจิตต์
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ ย้อยหมอก
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย บุญถูก
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กิจโกศล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงอรนภา บุญบรรจง
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๖

เด็กชายจักรินทร์ บุญถูก
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๗

เด็กชายชวัลณัฐ เจริญ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๘

เด็กชายสารวุฒิ เข็มเพชร
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๔๙

เด็กชายธนวัฒน์ บุญบรรจง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงชนิกานต์ ชูชืน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงเนตรชนก ภิญญะพันธ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงชนันดา ภิญญะพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๓

เด็กชายปฏิพล ทองอุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๔

เด็กหญิงเกศสุดา พันธ์หมืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๕

เด็กชายสุรเกียรติ

์

สมคะเน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๖

เด็กชายธนาคาร พรมลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๗

เด็กชายภีรภัทร ชัยชนะ
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงกรรณิกา บุญถูก
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สืบศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงชลธิชา ช่วงโชติ
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงชาลินี ใจเทียง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงเนตรณภัทร เสาแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงพจนา วรสุทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๔

เด็กหญิงยุพิน สอดเสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๕

นางสาวสุกัญญา ทองโชติ
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงวนิดา ปราบภัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๗

เด็กหญิงอุษา จันทร์มา
๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงราชาวดี ชมภูโกฐ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงสโรชินี แสงแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงวินิธา สารทรัพย์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงวิยาวานี สารทรัพย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงพรรณวษา ช่างถม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๓

เด็กชายนภัสกร สิงห์สาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีเสริม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุญมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๖

เด็กหญิงทัศวรรณ พาชืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๗
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

บรรจงแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๘

เด็กหญิงชลธิชา หมืนสุข

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงพัชรินทร เสียงเพราะ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๐

เด็กชายธนภัทร สีส่วน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๑

เด็กชายกรีฑาพล ศรีคุณ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๒

เด็กชายศราวุฒิ ศรีสุธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๓

เด็กชายสุริยะ สารีวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สารีวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๕

เด็กชายอนุชา จันทร์กระจ่าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ มีคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๗

เด็กชายสันติสุข อินธิเดช

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๘

เด็กชายพรรษกร ศรีบุรี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๘๙

เด็กชายศักดินนท์ ทุมวงศ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๐

เด็กชายธาวิน เพ็งรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๑

เด็กหญิงพัชรี ศิริเอก
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๒

เด็กชายชินวัตร รองทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๓

เด็กชายธีรวุฒิ นามคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองสลับ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๕

เด็กชายธนพร อารีพงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๖

เด็กชายวีระภาพ รองทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงทิพวัลย์ ขำนาพึง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงมลิวัลย์ จันทร์กระจ่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงผุสสิตา รองทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๐

เด็กหญิงนถสร ศิริป
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๑

เด็กหญิงสุนันทา แสนกรุง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงอังศฎา เชือประทุม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๓

เด็กชายสรวิชญ์ เจริญสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๔

เด็กชายนรภัทร ศักดิสิงห์

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๕

เด็กหญิงวาสนา นาสมบูรณ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ บุญเชิด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๗

เด็กชายปฎิภาณ ธานี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๘

เด็กชายศิริโรจน์ ธานี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๐๙

เด็กชายภุชงค์ สิมเสมอ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงปราณปริยา แก้วสมุทร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงพัชริดา จันทร์เขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๒

เด็กชายธนพร เยาวบุตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาง บ้านหวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๓

เด็กหญิงปาณรวีร์ ขันชะลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนันตาศึกษา หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๔
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

โสสีสุข
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๕

เด็กชายปฎิญญา ทุมมี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๖

เด็กหญิงปริญา บุญลือ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๘

เด็กชายฤทธิชัย บุญลือ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๑๙

เด็กหญิงณัฐวดี ทองชุม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๐

เด็กชายสุรินธร ระดาบุตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

ประพฤตินอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๒

เด็กชายอธิราช รองสำลี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๓

เด็กชายอริยะ น้อยหนูเภา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๔

เด็กชายอรรถพล บุญลือ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

บุญประจง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๖

เด็กหญิงอาทิตยา บุญลือ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๗

เด็กชายวุฒินันท์ เกิดพา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหวาง หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๘

เด็กชายพิษณุ บุญลือ
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม หนองโน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๒๙

เด็กหญิงกรรณิกา เยือใย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขืองในพิทยาคาร

่

หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๐

เด็กหญิงพีรยา บัวลอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๑

เด็กหญิงนภาพร ศรชัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๒

เด็กชายภานรินทร์ เชือประทุม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๓

เด็กชายนิศรุต เจียมเรือน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๔

เด็กชายอภินัทร์ แก้วใส
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๕

เด็กชายจักรินทร์ วรานัตถ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๖

เด็กหญิงพิยะดา อ่อนหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๗

เด็กชายแก้วขวัญ สรรพสาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงธิดา บุญจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขียวแดง
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๐

เด็กหญิงเบญจพร ธานี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๑

เด็กหญิงชมพู่ พันธ์นัดที
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๒

เด็กหญิงพิชามญช์ ฉลวยศรี
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงอภิชญา ทองงาม
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๔

เด็กชายภูริภัทร มารมย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๕

เด็กชายศุภากร ผูกพันธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๖

เด็กหญิงทิวาสวัสดิ

์

สมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๗

เด็กหญิงเนตรณภัทร์ มารมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญศรีจันทร์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมบัติ
๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงจิราวดี สุจริต
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงธานิดา บาลศิริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงปนัดดา มารมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขโข
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงนันทิชา ฝอยทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๕

เด็กหญิงเกียรติฉวี จันทร์เติบ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๖

เด็กชายกิตตินันท์ เสาร์หงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสหธาตุศึกษา โนนกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๗

เด็กหญิงจันทิมา ศรีมะลัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๘

เด็กหญิงธันยพร ผลาพล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๕๙

เด็กชายวงศธร ทองสง่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๐

เด็กชายสมมาตร ยอดบุญ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงกิตติวรรณ แก่นสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงกุลยา โทระพันธ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงจันทิมา ในทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงนฤมล ในทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงวีรยา ในทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงไพจิตรา ในทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ โทระพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๘

เด็กหญิงสิริมา โทระพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงจันทิมา กัณหาลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงปรารมี บุญประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงมัทนา บุญหนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๒

เด็กชายเกรียงไกร ตังมัน

้ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงภาราฎา แจ้งไพร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๔
เด็กหญิงปริญญาภรณ์

เสมอหัส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๕

นางสาวพิสมัย ทองโสม
๐๘/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๖

เด็กหญิงวิชญาดา แซ่มุก
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๗

เด็กหญิงสุมิลตรา ขลังธรรมเนียม
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๘

เด็กชายเจษฎา ฉวีวงศ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๗๙

เด็กชายปยะพงษ์ เชาว์วรรณะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๐

เด็กชายศิวกร เฉลียวพงษ์

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๑

เด็กชายอนุเทพ เย็นรัมย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ พิณทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา เดชพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ บุญมาก
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๕

เด็กหญิงสิราวิมล พิณทอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงนิรชา ชินทวัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงอรวรรณ จันไทย
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๘

เด็กหญิงโศภิษฐ์ตา แสงสว่าง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๘๙

เด็กชายไอรดา บุญเอือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๐

เด็กชายอนุสรณ์ ทับทิมหิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๑

เด็กชายพิชญา พรมลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๒

เด็กชายฐิติศักดิ

์

กล้าหาญ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงนฤมล หีบทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงพัชราภา พิมพ์วัน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงวิสสุดา ม่วงทำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงณัฐธิดา อพรพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงกนณิกา พิมพ์วัน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๘

นางสาวชลธิชา ภูมิภาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๖๙๙

นางสาวสุนิษา วิริยะพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๐

เด็กหญิงเกษวาริน ยังจิตร
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๑
เด็กหญิงสิรินทราภรณ์

ศรีสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุตรรัก
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปวงสุข
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงนันทพร ไชยพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงพรพิมล บุญชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงพัชรี สีสัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก่าขามวิทยา บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๗

เด็กชายจีรภัทร บุญอำนวย
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๘

เด็กชายสมพร ปวงสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงฐิติมา ดารมย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงณัฐธิชา อสิพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงปรียาภัทร ดาวสุวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๒

เด็กชายณรงเกียรติ ปวงสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๓

เด็กชายภูมินทร์ ดารมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๔

เด็กชายอิทธิพงษ์ จันทร์โยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงณัฏฐนิชา เพ็งธรรม
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๖

เด็กชายพีรวิชญ ปวงสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเค็งนาดี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๗

เด็กชายธนพร บุญชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ ร่วมสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงธนพร สินวัน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงรดา สุระมณี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๑

นางญาดา วงษ์ทอง
๐๑/๐๖/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงชลลดา ฉลวยแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงอาภัสรา อุ่นจิต
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๔

เด็กหญิงอินทรา บุญเอือ

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๕

นางลันทม

่

ดวงเนตร
๐๑/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่นจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงภาสินี อุ่นจิตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงสุวนันท์ วรรณสุทธะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงสุชานาถ แพงคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงสุชานุช แพงคำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงวรัญญา เพลินจิตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๒

เด็กหญิงปยพร ทับทิมหิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๓

เด็กหญิงพรหมพร นามเจ็ดสี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงวัชราภรณ์ เพลินจิตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงมาริสา ฑีฆะสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๖

เด็กชายกันยา จันทร์สุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงคำหวาน แก่นโสม
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงชลธิชา คำมัน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๓๙

เด็กชายนครินทร์ บับภาร
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงนิตยา อุทัยวังจันทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงนิตยา เวชสาร
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๒

เด็กชายภีระเดช แสงเนตร
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงยุภาพร ภูขำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงรจนา พิมพ์ตา
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๕

เด็กหญิงวนัชพร บรรยงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ แก่นไทย
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๗

เด็กหญิงวาสนา ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๘

เด็กชายศราวุฒิพงษ์ วังชนะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๔๙

เด็กชายอภิรักษ์ พิมพ์วงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๐

เด็กชายเดชดนัย แสงเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ พลทรักษา
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๒

เด็กชายกฤษฎา คำมัน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงขวัญนภา ภูขำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๔

เด็กชายธนกร กุลสุวรรณ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๕

เด็กหญิงพรนภา สีสุวรรณ์
๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๖

เด็กหญิงวรฤทัยพร ดวงชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๗

เด็กหญิงศศิธร คำมัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก่นไทย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๕๙

เด็กหญิงทวินันท์ แดงแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๐

เด็กหญิงธิดาวรรณ โคตรเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๑

เด็กหญิงบุญ ขยันการ
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงพิยาพร ศรีบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงภัทราวรรณ จันทร์จริง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๔

เด็กหญิงลักษมี ทองนาค
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงวรรณนิษา พิมพ์วงค์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงสุภาพร ทาประกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๗

เด็กหญิงอภิฤดี โยธารักษ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๘

เด็กหญิงอารียา พิมพ์วงค์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๖๙

นายธเนศ ศรีหาตา
๑๑/๐๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๐

นายฤทธิชัย บำรุงวงค์
๑๗/๐๗/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาโพธิกลาง

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๑

เด็กชายกรวิชญ์ ชาวศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๒

เด็กหญิงขวัญจิรา แสงขัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ วงศิกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงปภาวี บุญยิม

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๕

เด็กชายปรเมศ กุณะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองอ่อน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงวลัยพร โสภาบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๘

เด็กชายศาสตรา ศรีสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงสาวิกกา บัวผัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๐

เด็กชายอภิลักษณ์ สายสวัสดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงอรณิชา หอมเย็น
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๒

เด็กชายอรรถชัย ธรรมสัตย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๓

เด็กหญิงเพชรลดา กำลังงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงจิราภา หาระสาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แสวงดี
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๖

เด็กชายณัฐนันท์ หนูวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๗

เด็กหญิงดรุวรรณ บุญปาสะ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๘

เด็กหญิงปยาภา บุญเสริม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๘๙

เด็กชายศราวุฒิ พลราช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๐

เด็กชายธนกฤต สตะจิตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงนิภาพร ทาทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงปณิตา บุญช่วย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๓

เด็กชายประชิดชัย บุญสงค์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๔

เด็กชายปริพัทร บุญเสริม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๕

เด็กชายภัทร เชือนิล

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๖

เด็กชายวรวรรณ พรรณเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๗

เด็กชายสถาพร รูปช้าง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงปญาพร หัสดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงพัชราพร นพดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๐

เด็กชายธีรภัทร นาดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงปวีณา บุญเสริม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๒

เด็กหญิงปทมา ใบนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๓

เด็กชายพงศกร เทียนแก้ว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๔

เด็กหญิงรจนา งามจันทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๕

เด็กชายวิษณุ บุญเสริม
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๖

เด็กชายสิทธิชัย เครืองไชยสงค์

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๗

เด็กหญิงเด่นนภา สมสิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๘

เด็กชายณัฐพล บุญช่วย
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๐๙

เด็กชายทศพล สุยังกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๐

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สร้อยคำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงพัชราภา หวังดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ พลสวัสดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๓

เด็กชายสุรดิษ บุราณรมย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ สมยา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๕

เด็กชายฐิติโชติ เผ่าภูรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๖

เด็กชายสรยุทธ์ กานา
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๗

เด็กหญิงสุภาวิดา สิงห์ไชย
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๘

เด็กหญิงกมลพรรณ คชยาพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงจันทัปปภา หงษ์ยนต์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงปยมาศ หิรัญพันธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๑

เด็กชายพีรวัส โกมลศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๒

เด็กชายพีระภาส นามศร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๓

เด็กหญิงภารดี หวังลาภ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงมัทนาภรณ์ บุญคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๕

เด็กชายรัชชานนท์ หวังบุญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงวรัมพร สุขมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๗

เด็กชายสงกรานต์ ชินะโชติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๘

เด็กชายสุรเสกข์ สาธุสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๒๙

เด็กหญิงอนัญญา สาธุสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๐

เด็กชายเตวิช พูลพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๑

เด็กหญิงกัลญาพร แก้วดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๒

เด็กหญิงปนัดดา นำคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๓

เด็กหญิงระวีวรรณ เรืองอ่อน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๔

เด็กหญิงจิราพรรณ คุณโคตร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ สุตภักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๖

เด็กชายฉันทิชัย เกษแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงฐิติพร เจริญพงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๘

เด็กชายณพศ มงคลกาล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงณัฏฐิกา ราษฎรเจริญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงธนพร ทุมมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๑

เด็กหญิงธาราทิพย์ สรพิมพ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๒

เด็กชายธีระเมธ สุธรรมวิจิตร
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๓

เด็กหญิงนันธิดา บัวตูม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงปวิตรา ทานุกรม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๕

เด็กชายพรพจน์ สายพิมพ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงพรรณวรท แก้วเหลียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงพุทธิพร คุณมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงรจนา เดชะคำภู
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๔๙

เด็กชายวชิระ ขันอ่อน
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๐

เด็กชายศราวุธ สีแสง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๑

เด็กหญิงศศิประภา สกุลสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๒

เด็กหญิงศุภสุตา พันธ์ขาว
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๓

เด็กชายสายเพชร บุญยิม

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงอินทิรา พิมสมบูรณ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา หวังบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๖

เด็กชายเมธัส สีแสง
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงจณิสตา นามวงศ์ษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงจีระนันท์ เผ่าดวงดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๕๙

เด็กหญิงชยาภรณ์ รัตนกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๐

เด็กชายชัยวิชิต สีดาจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๑

เด็กชายชินดนัย กงใจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๒

เด็กหญิงชุติมา กิงแดง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๓

เด็กหญิงชุติมา วงศ์ไตร
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๔

เด็กหญิงณัฐมล กำดำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๕

เด็กชายดนุนัย ทวีสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงทักษพร พลโยธา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงนิภาพร พานจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๘

เด็กชายปนัตชัย กิงแดง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงผกามาศ คำพล
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงพิมพรรณ สวัสดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๑

เด็กชายภิญโญ แสนทวีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๒

เด็กหญิงลดาวัลย์ ศรีเนตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๓

เด็กชายวิศรุต โพธิมา
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๔

เด็กหญิงศุภนิดา ศรีชารู
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๕

เด็กชายสุทธินันท์ บุญยิม

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๖

เด็กชายสุทธิภัทร สร้อยคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงสุนันทา พาวะพรม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๘

เด็กชายสุริยันต์ สิงห์ไชย
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงอรปรียา วงศ์ไตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๐

เด็กหญิงโชติกา ผาเหลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๑

เด็กหญิงกวิสรา สายสวัสดิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๒

เด็กหญิงดวงกมล จุลดาลัย
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๓

เด็กหญิงตะวันฉาย เลียงหิรัญ

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงนิศามณี สิงห์กุ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงบุณยานุช หิรัญพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงปนัดดา สร้อยคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงประภาวดี พันธ์ขาว
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๘

เด็กหญิงปนสุดา กานา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๘๙

นายพิเชษฐ วงษ์โท
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๐

เด็กหญิงรุ่งนะภา ยนสุข
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๑

เด็กหญิงรุ้งศิลา อุดมลาภ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๒

เด็กหญิงวรรณกานต์ ผาสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงวิยะดา คำบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงศิริพร มายา
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงสุชาดา สายชาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงสุภาวิตา มุกดาหาร
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงอัมพกา สมยา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงสิริวิมล มุทาวัน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๘๙๙

เด็กชายจิรายุ จันแจ้ง
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ฟุงสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงนฤมล จันเกษม
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงสุณีญา กาขาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงญาณิศา บุญใส
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงกนกวัลย์ คุณมี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๕

เด็กชายจักรดุลย์ คำภีระ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๖

เด็กชายตรีภูมิ แสนทวีสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงนฤมล อารีย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงปทวรรณ บัวใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๐๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วมุขดา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๐

เด็กหญิงวรรณษา อนันตบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๑

เด็กชายศรันย์ สาธุจรัญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๒

เด็กหญิงสิรินทรา วงศ์ด้วง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๓

เด็กชายอธิวัฒน์ พิราญรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๔

เด็กหญิงมุทิตา ปรีวิชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๕

เด็กหญิงทัศนีน์วรรณ ทาตะวัตร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงรีรลินท์ พาราศรี
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงอธิชา จินดาศรี
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงอภิษฐา นันตะวงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงอริสา วงศ์ไตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ เดชคุณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงชัญญานุช รุ่งแสง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๒

เด็กชายณรงค์ยศ ตะเภาแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๓

เด็กหญิงนำพลอย ปวนคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๔

เด็กหญิงบุณฑริกา เสนาะวาที
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๕

เด็กหญิงปยะพร กำลังงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงธันยพร นภัทรชนม์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงวราพร สายชาลี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงแพรพิไล บุตรศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๒๙

เด็กหญิงนภัสร ศิริพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ วัดกุดกัว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๐

เด็กชายกฤษฎี ศรีชมภู
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๑

เด็กชายกิตติชัย สีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เดชะคำภู
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๓

เด็กชายชนะชัย จันทร์เวียง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๔

เด็กชายชินพัฒน์ วงษา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๕

เด็กชายณภัทร เจริญชัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทองคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ตุ้มบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๘

เด็กหญิงนภาพร ยลสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๓๙

เด็กหญิงปรวีร์ รัตนกุล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พรดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๑

เด็กชายวีระชัย สายกนก
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ จักษุนิล
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงกฤติมา แสนทวีสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๔

เด็กหญิงกฤติยา มีมนต์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๕

เด็กหญิงกุสุมา อินทรุกขา
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๖

เด็กหญิงจาวลี น้อยวงศ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงธนาภา สุจริต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๘

เด็กหญิงภัคจิรา บุญอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๔๙

เด็กหญิงวาสนา เคนสุข
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๐

เด็กชายศฎาวุฒิ คุ้มครอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๑

เด็กหญิงศศิธร คณะญาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ แฝงเดช
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๓

เด็กหญิงศุภัชญา ทองสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๔

เด็กหญิงสุจิตรา บุญอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๕

เด็กชายอดิศร วงศา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๖

เด็กหญิงอรัญญานี มีวงศ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๗

เด็กหญิงอัมพวัน พันหล่อมโส
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๘

เด็กหญิงกฤชฎาภรณ์ ทาระสาร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๕๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ อูปแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๐

เด็กหญิงธิติมา แสนทวีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ กำยาน
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๒

เด็กหญิงเวธนี แสนทวีสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสนทวีสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๔

เด็กหญิงกัลยาณี น้อยวงศ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๕

เด็กหญิงกานติมา หอมเย็น
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๖

เด็กหญิงพรนิภา เดชะคำภู
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๗

เด็กหญิงพรไพลิน อบคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๘

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ดวงคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๖๙

เด็กหญิงสริตา อบคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงอมลรุจี มิงไชย

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงอวัสดา มานุจำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงอารยา ทองอ้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๓

นางวิลาวัณย์ หวังชืน

่

๐๘/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) วัดดงบังเหนือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหันต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๕

เด็กชายรัชชานนท์ สุระเเสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๖

เด็กหญิงอรยา ประสมศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๗

นางสาวชนิดาภรณ์ ตาดำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๘

นายธนศักดิ

์

ทองวร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงรัชดาพร คงแสนคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๐

นางสาวอรอุมา จำปาดะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เปยกไธสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๒

เด็กชายณัฐติชัย จรจิต
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๓

เด็กชายณัฐพล วงศ์อาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๔

เด็กชายธงชัย มูลมัง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงพจมาน เสาร์หิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงภิณันต์ญา มิงด่าง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงวาสนา มูลมัง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๘

เด็กชายวีระชัย ตู้ทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สายศิลป
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๐

เด็กชายตะวัน กาหลง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๑

เด็กชายภควัต สร้อยคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๒

เด็กชายสิทธิกร พรชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๓

เด็กหญิงอรพรรณ ทองแจ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๔

เด็กหญิงอรพิณ ทองแจ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๕

เด็กชายเทวัญ จันโส
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๖

เด็กชายจิระศักดิ

์

ชุมนวล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงณัตยา ดาวเรือง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๘

เด็กชายทศพร บุญหล่อ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๒๙๙๙

เด็กชายธวัชชัย พรมสุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๐

เด็กหญิงนฤมล พาเรือง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงนันธิชา แสงทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงปริญา ทวีชาติ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงพรชิตา ผิวคำ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๔

เด็กชายภูวนาท สืบสิงห์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๕

เด็กชายภูษิต บัวใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๖

เด็กชายมนตรี สีหันต์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงวนิสา จันทราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๘

เด็กชายวัชรพงษ์ จันทร์แดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๐๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พรมเกษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๐

เด็กชายวัฒนา สมใจ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๑

เด็กชายวีรภัทร มิงบุญ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๒

เด็กหญิงศศิกานต์ มะณีย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๓

เด็กหญิงศิรินทรา สิงห์เย็น
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๔

เด็กชายสายชล จันทร์แดง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงสุพิชญา พุ่มจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

พรมวงศ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงสไบทิพย์ จันทราช
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๘

เด็กชายอานนท์ ประอางค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงเกตุธิดา สีแดง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๐

เด็กหญิงเกษธิดา สิมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๑

เด็กหญิงเกษมณี คันธศร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ท่าหาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๓

เด็กชายชยุตพงศ์ ชูเนตร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงชริตา พันธ์สุข
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงทาริกา ไมอักรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๖

เด็กชายธีระวัฒน์ สีเสริม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๗

เด็กชายนพพร ชาแฉะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๘

เด็กชายบุญยิม

้

พุ่มจันทร์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๒๙

เด็กชายประภาส บัวใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๐

เด็กหญิงปาณิศา เมืองพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๑

เด็กหญิงพรทิพย์ คำคูณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๒

เด็กหญิงวรรณวลี ทิพวัลย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๓

เด็กหญิงวันนา พันธ์สุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๔

เด็กชายศราวุฒิ มาคะจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๕

เด็กชายศักดิดาวุฒิ

์

สมจันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงอันธิกา สีหามาตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๗

เด็กชายเนติพงษ์ ชุมนวล
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงจารุลักษณ์ ดวงบุบผา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงนริศรา วงษาชัย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงพรทิพย์ ดวงจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงอภิสรา ต้นจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงจิราวรรณ อุปถัมภ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงธิญาดา ปานประชาติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๔

เด็กชายพรสวรรค์ แก้วล้อม
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สุดยอด
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงพิสมัย พุ่มจันทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๗

เด็กชายพีรวิชญ์ พุ่มจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๘

เด็กหญิงมาริษา ดาสี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๔๙

เด็กชายวิมานทอง บุญราม
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๐

เด็กชายศราวุธ หาญชนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๑

เด็กชายสุนทร สุดยอด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงสุมณฑา ประทุมโคตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงอธิศรา อินทร์จำปา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงเบญจพร แก้วมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๕

เด็กชายชยากร บัวพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๖

เด็กชายภราดล แก้วมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เบาะแฉะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กัญญามา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงคชามาศ ประสงค์สุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๐

เด็กชายตันติกร อินทร์เลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๑

เด็กชายธนากร สายสิงห์
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๒

เด็กชายวุฒิชัย สายวงษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๓

เด็กชายวุฒิไกร สายสี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงสโรชา เค้าทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๕

เด็กชายอภิรักษ์ ชุมนวล
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงวนิดา จำปานาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงวรรณธิดา กุณรักษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๘

เด็กชายศรายุธ บุญมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๖๙

เด็กหญิงอลิสา ศรีโคตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงจรัญญา ปกกะติ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๑

เด็กชายนนทวี หอมเงิน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๒

เด็กหญิงบุณยดา บุราณ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๓
เด็กชายประกายเพชร

ดาวเรือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๔
เด็กหญิงพรรณภัสษา พวงเงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๕

เด็กชายวรพงษ์ ราชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๖

เด็กชายวรภาส พุ่มจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๗

เด็กชายศราวุฒิ สอนสา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พันธ์ทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงสุนีรัตน์ เคลือบคณโท
๓๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงอรรถญา สีสร้อย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงกมลชนก ปริหา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงนริศรา สมเสนาะ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๓

เด็กหญิงปณิดา เทพบัวพา
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๔

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ จิงโจ้

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๕

เด็กชายภานุเดช แสงอ่อน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๖

เด็กชายภูวดล คำสิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๗

เด็กหญิงศุภนิดา อินทวัช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงสายธาร กิงมาลา

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงหัฐยา สีหะนันท์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงอารียา มาลัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๑

เด็กหญิงเกษสุดา สามิภักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๒

เด็กชายโชคอนันต์ คำเพราะ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๓

เด็กชายกันตพร สายชาลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ แสนโสม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๕

เด็กชายคณิศร สายชาลี
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๖

เด็กชายจักรินทร์ บุญทัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๗

เด็กชายชัยรัตน์ สังโห
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๘

เด็กชายชินวัตร์ สอนสา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๐๙๙

เด็กชายทศพร บุญเดช
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๐

เด็กชายธินวัฒน์ วงษ์วัน
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๑

เด็กชายนิลณกร เส้นเกษ
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๒

เด็กชายภทัยรัฐ พรมสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๓

เด็กหญิงมนทิรา ฝอยทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๔

เด็กชายวุฒินันท์ มาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๕

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ลินทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

ลือเลือง

่

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงอารียา พิลาคลัง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงเกษกนก อุไรรักษ์
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๐๙

เด็กชายเจษฎา พุ่มจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๐

เด็กชายเสกสรรค์ สีหะนันท์
๒๔/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงกัญญากรณ์ แสนทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงอริศรา คงดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงดาวฝน อินทวัช

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ มงคล
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๕

เด็กชายสัญจิต ประทุมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงสุทธิดา พบบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๗

เด็กหญิงสุพรรษา รอบโลก
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๘

เด็กหญิงสุวนันท์ แสงหัวช้าง
๑๗/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๑๙

เด็กหญิงขนิษฐา บัวใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๐

เด็กชายจักรพันธ์ ต้นสิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๑

เด็กหญิงพรรณทิพา สุขเสมอ
๓๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๒

เด็กชายพิทักษ์ อินนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๓

เด็กชายภูรีทัศน์ ดวงคำดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๔

เด็กชายใบบุญ นันทการ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๕

เด็กชายธนกร สายบุญ
๑๓/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงรุ่งไพลิน วรวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงนภสร แก้วแสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๘

เด็กชายวรายุส บัวสาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงสุภัสสร กุระจินดา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๐

เด็กหญิงหฤทัย สุขเจริญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๑

เด็กชายอภินันท์ คำภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๒

เด็กชายอภิเดช ทรัพย์ศิริ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๓

เด็กชายอัษฎาวุฒิ แก้วชนะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๔

เด็กหญิงกฤษณรัตน์ มีดี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๕

เด็กชายกิตติ โสภาบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ สาโสม ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา พลมาก
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๘

เด็กชายธวัชชัย ชินโคตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๓๙

เด็กชายภูวดล อ่อนหวาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๐

เด็กชายภูเบศวร์ พสุมาตย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๑

เด็กชายสิทธิชัย สังข์ทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๒

เด็กชายอนุชา ดวงโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๓

เด็กชายอนุรักษ์ สร้อยสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๔

เด็กชายกิตติพงศ์ นาเวียง
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๕

เด็กชายดนุพร นาเวียง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๖

เด็กชายปฏิภาณ ก้อนศิลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ดีศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงอภิชยา บัวดก

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๔๙

เด็กชายเกริกชัย สาธุพันธ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๐

เด็กชายโชคชัย มงคลช่วง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประจิม
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุทธิประภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บิญมาตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๔

เด็กชายธนโชค วันพุธ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๕

เด็กชายพิชุฒต์ พลราษฎร์
๒๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๖

เด็กชายพีระพัฒน์ กาละบุตร
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๗

เด็กชายภรณ์ฐเดช โยทะบุรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๘

เด็กชายภูริภัทร อุ่นอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๕๙

เด็กชายวรภัทร วรรณทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๐

เด็กหญิงวิจิตตรา สมแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๑

เด็กชายสงคราม หัวดอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ สมแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วชนะ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๔

เด็กชายอนุวัต บัวดก
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๕

เด็กชายอัษฎา สาโสม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๖

เด็กชายชินราช ขันธงชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงณัฐฐิดา แสนมี
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๘

เด็กชายธนกฤต บรรลุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

รำไพ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๐

เด็กชายรติภัทร์ แสนเลิง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๑

เด็กชายศักดิดา

์

ระดาพงษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๒

เด็กหญิงเดือนฉาย สังข์ทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๓

เด็กชายสุริยา โคตะถา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๔

เด็กชายเจษฏา หัวดอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๕

นายยุทธนา สิมณี ๓/๖/๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๖

นางสุวภัทร หัวดอน
๑๗/๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ ห่วงทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๘

เด็กชายธเนศพล เครือเนียม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๗๙

เด็กหญิงพิกุลแก้ว วารินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีชมภู
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงอรทัย จันทุม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๒

เด็กชายไชยวุฒิ แสงสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๓

เด็กชายธิณกร บุอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๔

เด็กชายสุรนันท์ ครสาย
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๕

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญาดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๖

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทองงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๗

เด็กชายวุฒิไกร ขันวิชัย
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๘

นางสาวจินตนา แสนอ้วน
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๘๙

นางสาวธัญลักษณ์ แสงสว่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๐

นางสาวเมฆขลา สุขนิจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๑

เด็กหญิงณัฏฐนิชา สมบูรณ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๒

เด็กชายทินภัทร ลำเลิศ
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๓

เด็กหญิงทิพยดา แพงคำลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๔

เด็กหญิงธิติมา การะเกษ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๖

เด็กหญิงนภัสสร ติรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงวนิดา นิลเกษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงวลัยภรณ์ จันทร์คำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๑๙๙

เด็กชายศุภกร ทันใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๐

เด็กชายสิทธิพร ผานำคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงสุภัสสร ผิวคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงสุวนันท์ อำพันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๓

เด็กชายอนิรุธ ลันอารัญ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา สิมมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงณิชารีย์ แซ่ตัง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงบุษราคัม เพิมพูล

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๗

เด็กชายฤทธิไกร แก้วสาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๘

เด็กชายวันเฉลิม การะเกษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โสวิชัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงศิริวัลย์ อันทะสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงสุดาวรรณ โสมเกษตะรินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงสุมิตา แพงคำลา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๓

เด็กหญิงอัจฉรา กุลอ่อน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงกัณฐมณีย์ สีสันต์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ แสนทวีสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เร่งศึก
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

สายแวว
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ ปกปน
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๑๙

เด็กชายนัฐพงษ์ คงมาก
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงนันท์นภัส จำปาแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงปาริชาติ จิตแสวง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงรัตน์ฐพร ศรีโสด
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงอรอนงค์ วัฒราช
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๔

เด็กหญิงปราณปริยา นามวงค์
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๕

เด็กหญิงวิภาพร ภูริวงค์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ อำภวา
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๗

เด็กชายจักรพล จันทะนิด
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๘

เด็กชายชยังกูร เอกศิริ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๒๙

เด็กชายธนาวุฒิ วงค์คำผา
๒๖/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงมณฑิตา อาญาเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงวรรณิดา จันดีเลิศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๒

เด็กชายวีระพล ศรีหาเวช
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๓

เด็กชายเสกสรร คำภาทู
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๔

นางสาวลัดดาพร ตะลากาล ๘/๓/๒๕๓๕ โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๕

เด็กหญิงจินตนา บุญไพโรจน์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๖

เด็กหญิงพิยะดา พิลาศาสตร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๗

เด็กหญิงยิงเจริญ

่

อุตราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงศศิวิมล ดวงจันทร์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงอริศรา ศรีลาภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๐

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ชิณศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๑

เด็กชายนพรุจ แขมคำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๒

เด็กหญิงนลินี มะณีล้อม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๓

เด็กหญิงปยะธิดา กองสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๔

เด็กหญิงมิงพรหมพร

่

มุสิถาวร
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงศิริกัญญา กิงพิมาย

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๖

เด็กหญิงอทิตยา โสภา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องเตย วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๗

เด็กชายอรุโณทัย พิลาศาสตร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๘

เด็กชายฎิชากรณ์ ท้าวเพชร
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ศักดิแสง

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงนุชจรี สีคำหล่อม
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๑
เด็กหญิงบุญจิราวรรณ

สายเนตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๒

เด็กชายปุรเชษฐ์ ตาอุดม
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงค์มาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงภัทรสุดา ราชวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๕

เด็กชายภูตะวัน นามเจริญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงวัชรินทร์ ขันชะรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๗

เด็กหญิงสินีนาถ ลิมฮัว

้ ้

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๘

เด็กหญิงสุพิชญา ชะคำรอด
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๕๙

เด็กหญิงอริสา บุญเหลือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๐

เด็กหญิงเพ็ญประภา ทองคำ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๑

เด็กหญิงโสริยา ใจภักดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงพัชรี รักกาล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงจิราภา มิงขวัญ

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ เหลาผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงปณิตา ยืนยาว
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงพรพรรณ จันทร์แรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๗

เด็กหญิงวรพร พันธุมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๘

เด็กหญิงกาญจนา คูณคง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๖๙

เด็กหญิงขนิษฐา บุญยัง
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๐

เด็กหญิงชลลดา บุญเนตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๑

เด็กหญิงชุติกานต์ โคตตะคุ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๒

เด็กหญิงช่อทิพย์ พรชัย
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๓

เด็กหญิงทัชชกร สีชาลี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๔

เด็กหญิงนิตยา บุญชิต
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๕

เด็กชายพงศกร วงศ์ประสาร

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประเสริฐศรี
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงรัตนธาดา กุศล
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงวันทนา ยืนยืด

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา สำราญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงอภิสรา กากแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงอัญชลี ชูรัตน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงไพจิตร อรรคบุตร
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ทิพย์คุณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงมธุริน ราชอินทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๕

เด็กหญิงวราภา บุญส่ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๖

เด็กชายศิริชัย ปสสาวัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๗

เด็กหญิงอุไร จันทร์ประทีป
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๘

เด็กหญิงจันทราทิพย์ ปรัสพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงชญานี คำปอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงดากานดา อุดมดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๑

เด็กหญิงนงนภัส สิงห์โพธิศรี

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๒

เด็กหญิงนิตยา สินโศรก

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๓

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดคำมี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๔

เด็กชายพรชัย สีดาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สุขะพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๖

เด็กชายวัชระ บุญพงษ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๗

เด็กหญิงสงกรานต์ พวงพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๘

เด็กชายสุรชาติ วันเพ็ญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๒๙๙

เด็กหญิงอาพาภรณ์ บุญมาทน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๐

เด็กหญิงไพลิน สินสาลี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๑

เด็กชายณัฐพงษ์ หอมดวงศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๒

เด็กหญิงธิติรัตน์ พุธวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงบุญพัตตรา ทองไสล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงปนัดดา บัวชิต
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงมานิตา ผาผึง

้

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงสุภาวดี วันทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๗

เด็กชายอนุชา จันทร์ลาพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงเจษฎา บรรดาศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๐๙

เด็กหญิงปาริชาติ สุตภักดิ

์

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา พรำนัก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๑

เด็กชายจิรายุ พรมกอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๒

เด็กชายชนะชัย โคตรตัสสา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๓

เด็กชายธีรภัทร มุกดาหาร
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงนุศรา กันหารินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงนำทิพย์ เศรษฐาสิงห์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๖

เด็กชายพงษ์ธวัช สิงห์ศิลา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงพิชญาภา ไชยเดช
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๘

เด็กหญิงวรรณวิษา เห็มมะวัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๑๙

เด็กหญิงวิภาดา อบมาพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๐

เด็กชายวีรยุทธ พานทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๑

เด็กหญิงสรัลนุช สุทธิชาติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญธรรม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงอภิชยา อ่อนศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงอริศราภรณ์ อ่อนศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๕

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีโกศล
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงจีรวรรณ รืนพจน์

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ โคตทารินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๘

เด็กหญิงดลยา บุญดก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๒๙

เด็กชายนนทวัฒน์ ดาภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงปยะวรรณ ศรีแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๑

เด็กหญิงพิณนภา บุญเกิด

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๒

เด็กชายวชิรพล นฤมิตสิงขร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๓

เด็กหญิงสิลาลักษณ์ วงค์พุทธะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๔

เด็กชายอดิศร มาลัยพวง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าโพธิศรี

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อังฉกรรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๖

เด็กหญิงกฤษณา ศรีจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงกิตญาพร ปริหา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๘

เด็กหญิงจารียา สูงขาว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๓๙

เด็กหญิงจินตรา สมงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๐

เด็กชายชวกร มังสีดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๑

เด็กหญิงฐิติมา พุฒตาล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๒

เด็กหญิงณัฐพรรณ ดกงาม
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๓

เด็กชายธนากร ศรีมุงคุล
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๔

เด็กหญิงนภากร คณะพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๕

เด็กหญิงนุธิดา พันธ์วิชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๖

เด็กชายพัทธพล อังฉกรรณ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงภรวิลัย อังฉกรรจ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงภัชราภรณ์ พาระบูรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ทวีจิตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๐

เด็กชายมานพ ทองนุ่ม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๑

เด็กหญิงรักษ์รตรี เจริญพันธ์
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๒

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ปองคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๓

เด็กชายลิขิต พาผล
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ พรมวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๕

เด็กหญิงสโรชา คำภาแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๖

เด็กชายอดิสรณ์ วารินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๗

เด็กชายอนุชิต โคนาดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๘

เด็กชายอัครชัย หอมเงิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๕๙

เด็กหญิงอังคณา ช่วยรัฐ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๐

เด็กชายอาทิตย์ เชือชัย

้

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๑

เด็กชายเศรษฐวัฒน์ คุณะโคตร
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงแพรพิไล พรมวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงศศินภา หารวย
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๔

เด็กหญิงอารียา นามหา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๕

เด็กหญิงกัลยา ขันธวิชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๖

เด็กชายศักดิดา

์

ดาราช
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๗

เด็กชายจิรายุส ทองพูล
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๘

เด็กชายนธวัช ชานวล
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๖๙

เด็กชายปฏิภาณ บุดดา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๐

เด็กหญิงปาริตา บุญประคม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงพลอยฤทัย นนท์ศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สมอทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๓

เด็กหญิงภัทรวดี กรงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงยุพาพร ฤทธิโล
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๕

เด็กชายรพีภัทร วุฒิสาร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๖

เด็กชายวิษณุ แท่นทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงศิริขวัญ เล็บขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงสริตา จันมณี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๗๙

เด็กหญิงสุธารัตน์ ผลวิสุทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๐

เด็กหญิงสุภาวดี แก้วทูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ผาดี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๒

เด็กหญิงชวัลกร บุดดา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๓

เด็กชายชัยณรงค์ คณาพัฒน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงปวริศา จอมใจทิป
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๕

เด็กหญิงพัธราภรณ์ ตุมานิล
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๖

เด็กชายภาณุพงศ์ เครือสิงห์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ ทาทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๘

เด็กหญิงยุภาพร วงค์มาเกตุ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน อ่อนขันท์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๐

เด็กชายกฤษฎา มหาลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีมาชัย
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๒

เด็กชายภาณุพงศ์ ประสพคุณ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๓

เด็กหญิงลลิตา วาระพุฒ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๔

เด็กหญิงศศิวิมล สุทธัง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๕

เด็กชายศุภฤกษ์ สัมพันธวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๖

เด็กชายธวัชชัย ประสมพันธ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงวรารัตน์ ปุยฝาย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๘

เด็กหญิงสุมิตรา แสนทวีสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๓๙๙

เด็กหญิงฐาณิตา สมอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๐

เด็กหญิงพลอย แดงชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๑

เด็กหญิงวรรณวิสา สีมา
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๒

เด็กหญิงอารียา จันทร์มณี
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๓

เด็กหญิงภัทรวดี พลศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงยุพารัตน์ อ่อนหวาน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงสุนิษา หวังบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงเจนจิรา ประเสริฐแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงกชกร ถมพร้อม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๘

เด็กหญิงกชพร ใจทน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๐๙

เด็กหญิงกนกทิพย์ ตะนะโส
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๐

เด็กหญิงกนกรัตน์ ชุมนุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๑

เด็กชายกฤษฎา หมันนิยม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงวุฒิ
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๓

เด็กหญิงกิรติ พร้อมสุข ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงคัตรินทร์ ทองศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

สิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๖

เด็กชายจักรพันธ์ ภาคทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงจิรภิญญา กาสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เทียรแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงชนากานต์ พิมพ์ชัย ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๐

เด็กชายชุติพงษ์ วงษารี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงฐาปณีย์ บุญหลาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๒

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สรสาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๓

เด็กชายณัฐดนัย ขวัญนู
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๔

เด็กหญิงดาราภรณ์ สามิลา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๕

เด็กหญิงดาวฤทัย สายศรี
๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๖

เด็กหญิงธนอร มะลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๗

เด็กชายธนาธิป สำเภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ แช่มชืน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๒๙

เด็กหญิงนาตยา นาคเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๐

เด็กชายปธานิน สารพัฒน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๑

เด็กหญิงปยนันท์ พาวัง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๒

เด็กชายปุณยวัจน์ นวลศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงพรทิวา ลาภูตะมะ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงพรพิมล ชมไชยรัตน์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงพลอยสวย ไกรศูนย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๖

เด็กชายพันชัย กอดทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๗

เด็กชายพัสกร ใจศิลป
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิมพ์เวียงคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๓๙

เด็กชายพุทธานุภาพ สุภาพ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๐

เด็กชายภูวฤทธิ

์

บุญต่อ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงรัตติกาล ขวัญมงคล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๒

เด็กชายวรากรณ์ เจริญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๓

เด็กหญิงวารี บุญประชุม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๔

เด็กชายวีระ ยาพลัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๕

เด็กชายวุฒิไกร ประทุมทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๖

เด็กชายศราวุฒิ ธานี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงศศิธร จันทร์พวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ผกากลิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๔๙

เด็กชายสิทธิกร นงนุช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๐

เด็กชายสิรวิชญ์ ดวงมาลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา ผิวพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๒

เด็กหญิงสุนิษา บานศรี ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๓

เด็กชายอภิรักษ์ โคตรคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๔

เด็กชายอภิวัฒน์ ประเสริฐ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงอรทัย แสนทวีสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงอารยา เจริญแนว

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงเจตปรียา บุญขัน
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๘

เด็กชายเศรษฐพร ดลวิชัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๕๙

เด็กหญิงกมลวรรณ พันธสอน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๐

เด็กหญิงจีรนันต์ เกียงขุนทด
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๑

เด็กชายชนภูมิ จันทา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๒

เด็กหญิงชนันท์พร เหมหงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ มานะโส
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พิสาลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๕

เด็กชายธนานันท์ กาละสี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๖

เด็กชายบันสอน พิมสนิท
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงปภาภรณ์ มานะโส
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๘

เด็กชายปยะวัฒน์ ปริโยทัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงพินิจนันท์ ไชยรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงพิมพกานต์ สิมพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ ผกาศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๒

เด็กชายรพีภัทร วงษาลี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงวนัทดา อ่อนศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๔

เด็กหญิงศศิกานต์ สืบแสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงศิริวิมล ประทุม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๖

เด็กหญิงสิรินภา อัมพันจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๗

เด็กชายอนุสรณ์ พาพันธ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๘

เด็กหญิงอาริสา ทิพมาตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองใบ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๐

เด็กชายกษิดิศ กิงแก้ว

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๑

เด็กหญิงกัญญาวัช แก้วชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีพุทธา
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พุทธเกษ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ บุตรปญญา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๕

เด็กชายดนุพร สุขผล
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงพุทธิมา คำวิชา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๗

เด็กชายภูวเดช นิยมวัฒน์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๘

เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงวิลาสินี ศิริพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงศิรินันท์ สุริยันต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๑

เด็กชายอาทินันท์ ผกาศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๒

เด็กชายแทนคุณ ทิพคุณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงบุญญาพร ศรีวิพัฒน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๔

เด็กหญิงบุญฑริกา วินัง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๕

เด็กหญิงพรพนา สายราช
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงสุนิษา บรรลือทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงสุพาณี อามาตย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงกฤษณา โสมา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงจิราพร ศรไชยญาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๐

เด็กชายธนากร ศรีการะบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๑

เด็กชายนนธวัช ปะถะมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงนรีรัตน์ อ่อนคำลุน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๓

เด็กชายปุณณกันต์ พิมพ์มาตย์
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๔

เด็กหญิงมลธิรา พาพันธ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๕

เด็กชายวรดนัย สุภาพัน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๖

เด็กชายวสันต์ บุญลา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๗

เด็กหญิงศศิประภา รอดเคน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๘

เด็กหญิงอรปรียา โอภาพ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๐๙

เด็กชายเชษฐา สีใจอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๐

เด็กหญิงเพชรา ทองคำบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๑

เด็กหญิงกรองทอง มานะโส
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทินมาตย์
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๓

เด็กหญิงทิพย์ธัญญา แสงทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๔

เด็กหญิงนัทธ์ดวี ศรีการะบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๕

เด็กหญิงนุชนา บัวใหญ่

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๖

เด็กหญิงภัทรลดา ไชยรินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงวรรณิษา แสนทวีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงสุจิตรา วรรคสังข์
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงอัญชลี ศิลริ
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงชลธิชา สาสีทะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงดวงกมล ทองริต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๓

เด็กชายธีระพงษ์ จันทร์พวง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงนารี บุญอาจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงนิลินนิภา สมสมัย
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๖
เด็กหญิงประถมาภรณ์

เฉยช้า
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๗

เด็กหญิงปวริศา สินเทาว์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๘

เด็กชายพุทธกรานต์ ทิอามาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๒๙

เด็กชายภานุศักดิ

์

เสาสินธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๐

เด็กชายวายุ โอบอ้วน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ สีห์ราช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๒

เด็กชายวีรเทพ ปาทาคำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงศศินิภา จันทร์เขียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๔

เด็กหญิงหทัยกานต์ โภคทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๕

เด็กหญิงอริสรา สิมพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๖

เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรียา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๗

เด็กชายกิตติพงศ์ ไชยเดช
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สายลาม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๓๙

เด็กชายธีรเดช สุภาพ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๐

เด็กหญิงอายน์ ถำแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๑

เด็กชายเจษฎา สระแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงนิภาพร อ่อนคำผาง
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โอภาพ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๔

เด็กชายกิตตินันท์ ปนกาที
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงจิตรานุช บุญเทียม
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๖

เด็กชายชัยณรงค์ สืบวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงดอกแก้ว ศรีเสมอ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงนันท์นภัส สมสัตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๔๙

เด็กหญิงนันมนัส สมสัตย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงนิรมล สายแวว

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญฉวี
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๒

เด็กชายพีระพัฒน์ เสมอสุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๓

เด็กชายวชิรนนต์ เพียรชนะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๔

เด็กหญิงวิภาภรณ์ จันทสิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๕

เด็กชายอภิชัย ไชยกาล
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ รักจินดา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงอลิชา เครือชัย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๘

เด็กชายกฤษฎา จำปามูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๕๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ โลหะธิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๐

เด็กชายทินกร ภาคทอง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๑

เด็กชายพันกร อรรถาโภชน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๒

เด็กชายวราทนท์ ห้วยใหญ่
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๓

เด็กชายศรัญู สาธิรักษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๔

นางสาวอำไพวรรณ สุทธี
๒๗/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๕

นายอุดมศักดิ

์

บ้งคำเคน ๗/๐๙/๒๕๔๐ โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๖

นายเจตพล มะลิมาตย์

๒๗/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๗

นางปาณิศา กลินสันเทียะ

่ ๊

๓๐/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๘

เด็กชายกมลเทพ เฉลยศักดิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๖๙

เด็กชายชาญชัย วิลา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงณัฐวดี สาธุจรัญ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สาริเพ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๒

เด็กชายธรรมรักษ์ คิดรอบ
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๓

เด็กชายธวัชชัย พลพวก
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๔

เด็กชายนิธิกร ตลุนจันทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๕

เด็กหญิงพรฤดี ศรีจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๖

เด็กชายมานิส จำปาทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญครอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๘

เด็กชายวัฒนชัย เพชรเพิมพูน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๗๙

เด็กหญิงสุภัชชา ไชยคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๑

เด็กชายอานนท์ จรูญแสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๒

เด็กชายพลศรุต พรมมาศ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๓
เด็กชายศุกภทิชากรณ์

สุทธิประภา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สาโสม
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๕

เด็กชายปวริศ ปดโต

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงชัญญานุช สุขศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๗

เด็กหญิงฐานิชา สุวรรณัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๘

เด็กชายณัฐนันท์ เกตสอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๘๙

เด็กหญิงดวงกมล สินทรัพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุณพบ
๒๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงนัฎฐณิชา ไพราม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงนันธิดา บุญพบ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ ศักดี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๔

เด็กหญิงนำฝน ละนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๕

เด็กชายประวีร์ วันทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๖

เด็กชายปุระชัย เจิมจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงวทันยา ทองยวง
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๘

เด็กชายวันชัย เลิศเรืองศรี
๒๖/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๕๙๙

เด็กหญิงวาสนา เสนาภักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงวิลาวรรณ สิงขรรค์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๑

เด็กชายวุฒิไกร อรรคบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๒

เด็กชายศภกิตติ

์

สุขพิทักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๓

เด็กชายสายชล พันพิบูลย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา กัญญาพันธ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๕

เด็กชายสุขสันต์ ดีเสมอ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงสุจิรา กล้าทน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

ไชยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๘

เด็กชายอนุชา นำพา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๐๙

เด็กชายอนุสนณ์ ใจปน
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๐

เด็กหญิงอารีญา ทองคำ
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๑

เด็กชายเจษฎา ถาวรพงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๒

เด็กชายจตุพล กุลนงค์
๑๗/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๓

เด็กชายฉัตรมงคล ศรีหาบัณฑิต
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๔

เด็กชายณฐวัฒน์ กรินรัต
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นันทนิตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๖

เด็กชายธีรวัฒน์ แสงตา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๗

เด็กชายนพรัตน์ พันพิบูลย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๘

เด็กชายปรีชา สุระภี
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๑๙

เด็กชายภราดล มังมีผล

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๐

เด็กชายภัทรพล เถือนธำรงค์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๑

เด็กชายวาที ขันโท
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๒

เด็กชายศุกรี ลิจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๓

เด็กชายอภิลักษณ์ สุวรรณา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงกาญจนา หาญพล
๑๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุระ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๖

เด็กชายคงศักดิ

์

โคตรทาริน
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๗

เด็กชายคมสันต์ คณะศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา เผือแผ่

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๒๙

เด็กหญิงดวงจันทร์ แสงกล้า
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๐

เด็กหญิงดาริกา ปาละ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๑

เด็กชายธนารักษ์ เกิดโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๒

เด็กหญิงปภาวี ศรีคุณ ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงปยะธิดา อุดาหน
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๔

เด็กชายมงคล ชานิตย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๕

เด็กชายมนัส ขันตี
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงรัชนีกร พันธา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๗

เด็กชายวชิรวิทย์ โคตะถา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงวนิดา ถาวรพงษ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงวรัญญา สานารี
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงสุกัญญา ชนะกาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ราชจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๒

เด็กชายสุริยา เผือแผ่

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงอรญา รมไธสง
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๔

นางสาวอรยา โยธิโน
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๕

เด็กชายอุบล เติมต้น
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๖

เด็กชายเจษฎา ตันสุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงเพียรนภา จันทฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๘

เด็กชายไพบูลย์ จันทฤทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงจาริญา เจริญพันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงจินตณา สงค์ประเทศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงจิราพร ยืนยง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ ราชประทุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๓

เด็กหญิงดาราวรรณ ไชยบัวรินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงธยานี สุขสงวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงปนัดดา ลาสิม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงปภัสรา หลาทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงพรกนก แก้วไทรเทียม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงมุทินันท์ โสมรักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงวนิสา วงษ์แก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงวรดา ทองสมุทร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๑

เด็กหญิงวิชญาพร วงษ์พินิจ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๒

เด็กหญิงวิภาภรณ์ เลิศผล
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๓

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

บุษบง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๔

เด็กหญิงศุกร ภักดีล้น
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๕

เด็กหญิงสาวิตรี สาขา

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๖

เด็กหญิงสุวนันท์ ทองพุ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๗

เด็กชายอนุสรณ์ มุขภักดี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๘

เด็กชายอุบล มงคลสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน หิตะรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงวริศรา มิตราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๑

เด็กชายสุธิศานต์ ชูรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๒

เด็กหญิงจุฑามาศ กุศล
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๓

เด็กหญิงธัญรดา คำสิงห์
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๔

เด็กหญิงธันทิวา สุขสงวน
๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงประกายฟา บุญเกิด
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๖

เด็กหญิงปยะนุช ไชยบัวรินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๗

เด็กหญิงยุพิน พานิช
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๘

เด็กหญิงรัตนา ประทุมทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๗๙

เด็กหญิงอรนภา ผายพรมพึก
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๐

เด็กหญิงอรพินท์ ใจแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๑

เด็กหญิงอิมอมร

่

ลารัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๒

เด็กชายกานต์กวี ภูมิชัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๓

เด็กชายกิตติชัย จรนิตย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ไชยหงษ์คำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงจันทร์ฉาย ผกามาต
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงจิตราพร ทองทา
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ แทนไทย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มะสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๘๙

เด็กชายทินกร ประเสริฐ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๐

เด็กชายธีระพล ศรีสุระ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงพัชรี แก่นกอ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๒

เด็กชายพีระวัฒน์ โตนันท์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงยุภาวดี สีหาวงศ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๔

เด็กชายศรนริน แก้วเขียว
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงสุพัสตรา วิภาหะ
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๖

เด็กชายอภิลักษณ์ ชราศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๗

เด็กหญิงอรปรียา ภักดีล้น
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๘

เด็กชายเกียรติพร อินทวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๖๙๙

เด็กชายเจนตินัย ฉิมณี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ วังษาลุน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงกมลวรรณ คันทอน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๒

เด็กหญิงขวัญหทัย คันที
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๓

เด็กชายจีรวัฒน์ รัตนะจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๔

เด็กหญิงณิชา สอดโคกสูง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๕

เด็กชายทิวัตถ์ ราชจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๖

เด็กชายธนากร ประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผกามาต
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงนำผึง

้

แพทย์ประสาท
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงบุหลัน คำหล่อ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๐

เด็กชายปริวัต ทองแท่น
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงปยธิดา ปดชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๒

เด็กชายภราดร ยอดสีใส
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๓

เด็กชายภานุ สายบุปผา
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๔

เด็กชายยุทธนา จรนิตย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๕

เด็กหญิงละมัย วิภาหะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงวิชชุดา กลินกุหลาบ

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๗

เด็กชายวินัย สง่าศิลป
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๘

เด็กชายวุฒิชัย ตันสุ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๑๙

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ปดชา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๐

เด็กชายศิริชัย มะสิทธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๑

เด็กชายสงกรานต์ สุทธิพรม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๒

เด็กชายสันติภาพ ทรัพย์ศิริ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงสุณีรัตน์ มีวงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยบัวรินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๕

เด็กชายสุทธิพงษ์ สุนนนาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๖

เด็กชายสุริยา มูลคำเหลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงอรญา ประเสริฐ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๘

เด็กหญิงอรนิจ โพธิสนธ์

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๒๙

เด็กชายอัมรินทร์ ขันโท
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ งิวลาย

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๑

เด็กชายอโณทัย วงษ์ศรี
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๒

เด็กชายเทวินทร์ โตนันท์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๓

เด็กชายกฤษฏา ผกามาศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๔

เด็กชายชวลิต จันทรพรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิภาหะ
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๖

เด็กชายณัฐนที ศรีหาบัณฑิตย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สง่าศิลป
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๘

เด็กชายนิกร ศิริสา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๓๙

เด็กหญิงนิภาภรณ์ วันดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๐

เด็กชายยุทธนา ศาลาแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๑

เด็กชายวิรัช พวงเพ็ชร
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๒

เด็กชายอรรถพล สายหอม
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๓

เด็กหญิงอาภาพร รัตนสิทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๔

เด็กชายเกียรติชัย จรนิตย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๕

นางสาวศศิธร กัญญาชาติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๖

นางสาวสายแวว วงศ์คำผา
๒๒/๗/๒๕๓๙

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๗

นางสาวฑิตยา ทองทา
๒๓/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๘

นายทวี คำแสงดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๔๙

นายภาณุพงศ์ มุสิถาวร
๐๑/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๐

นางสาวนำฝน ทองลาด
๒๑/๔/๒๕๔๔

วัดแสงเกษม แสงเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๑

เด็กชายกฤษฎา คำภานิล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๒

เด็กชายกิตติเทพ พุทธรักษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๓

เด็กชายณัฐพงศ์ กมุทรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงดวงกมล จุลฤทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๕

เด็กหญิงปาริฉัตร สาริก
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๗

เด็กชายภูษณะ บุญสาลี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงมนฤดี ศรีหาบรรดิษฐ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๕๙

เด็กชายรัชดา สามิลา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงรุ่งทอง มุสภาพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๑

เด็กหญิงวรรณิดา ผลจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๒

เด็กชายวิชาติ แผ่นทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

หมวดคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๔

เด็กชายสงกรานต์ แสนศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๕

เด็กชายสมัชญ์ จันทะแพง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๖

เด็กหญิงอาริสา โท้ยไทย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ ใจภักดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๘

เด็กชายเจษฎา วงษ์พินิจ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงคณัสนันท์ กำมิชา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๐

เด็กชายจักรกฤษณ์ ระหงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงจิราวดี นามวงค์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วิจิตศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีเพชรตระกูล
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงณิชนันทน์ สุธา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงณิชาวดี ทุมมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๖

เด็กหญิงดาราวรรณ สามิลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๗

เด็กชายธนากร โคคำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๘

เด็กหญิงนภาวรรณ กุลมอญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๗๙

เด็กชายนราทร ทาระศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๐

เด็กชายปรัชญา เจตเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๑

เด็กชายปริวัฒน์ พึงครุฑ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๒

เด็กหญิงพัชโรพร สามิลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๓

เด็กชายภูชิต พิบูลพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงยุพิน สิงห์สาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงวรนุช บังศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๖

เด็กชายศราวุธ บังศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงสุดาวรรณ ละนิโส
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา วันริโก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สามิลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๐

เด็กชายอนันต์ จันทะนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๑

เด็กชายเนรมิต พร้อมสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๒

เด็กชายไชยวัฒน์ คูณคำตัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงไพรสุดา บุญสิงห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงกัณนิกา กิงเมือง

่

๒๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๕

นางสาวกนกวรรณ เทียนอบ
๑๖/๓/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๖

เด็กหญิงขวัญชนก จันดาษ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๗

เด็กหญิงชฎาภรณ ยวงปาง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๘

เด็กหญิงชนิภา ปนทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๗๙๙

เด็กหญิงชลดา ดวงอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๐

เด็กชายดนัยศักดิ

์

มิพล
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๑

เด็กชายธนวิทย์ แก้วชนะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๒

เด็กชายธีรภัทร สาริพันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๓

เด็กชายนันทวัฒน์ นุ่นรักษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงนิศามน ช้างคำ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๕

เด็กหญิงประภาพร สาระพันธ์
๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๖

เด็กหญิงประภาพร หินศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ประภา ทับทิบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงพิมพ์ใจ นาคำมูล
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงมริสา รักไร่
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สามิลา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๑

เด็กหญิงวิจิตตรา สามิลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๒

เด็กชายสราวุธ พูลศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงสุกัญญา แสงกล้า
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา ไชยดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๕

เด็กชายอดิศร สาวนอก
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๖

เด็กชายอนุรักษ์ พุ่มจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ ทาระนัง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๘

เด็กหญิงอรนภา การกล้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๑๙
เด็กหญิงเบญจลักษณ์

สุดท้าย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๐

เด็กชายอนุสรณ์ มุขภักดี
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๒

เด็กหญิงธิดาวรรณ แก่นไท้
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๓

เด็กหญิงนงนภัส สารวิทย์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๔

เด็กชายนพกร กลางนอก
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงนันธิดาพร วงศ์ภูธร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงประภาภรณ์ ไชยรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงปณณภรณ์ พันทอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๘

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญช่วย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงรัตนาวดี แสนทวีสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๐

เด็กชายวโรดม ประมนต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๑

เด็กชายศรชัย ศรสุรินทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงสิริธิดา สิงห์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ทาระศรี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๔

เด็กชายนิธิกร สาธุวรรณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ เดิมศีลป
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๖

เด็กชายพัฒนพล เทียมกลาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงจิตรอาภา ไม้น้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงเพรชรัตน์ เบ้าคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๓๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ภูศิริ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๑

เด็กชายไชยา โสดามรรค
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๒

เด็กหญิงลัดดาพร แสนศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๓

เด็กหญิงสุนันทินี ลาพ้น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๔

เด็กชายประสิทธิ

์

โพทา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๕

เด็กหญิงเกศสุฎา พรชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๖

เด็กหญิงอภิสรา บุญศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๗

เด็กชายพงศกร ศรีไศล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๘

เด็กชายธนากรณ์ จันทจิตต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงจิราภา จันสุวรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงอภัณตรี ถานะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงพรพิมล บุญเหลือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงแพรตะวัน เรืองสัตย์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๓

เด็กชายภัทรนัย นาสุรินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๔

เด็กชายปณชัย ชุมภูชนะภัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๕

เด็กชายกัมปนาท ธิมาทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๖

เด็กหญิงสุจิรา จูมลา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๗

เด็กชายปุรเชษฐ์ วารีพัฒน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สีหาพงษ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๕๙

เด็กหญิงนุชฏยา ศรีเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๐

เด็กชายดุษฎี กุดเหลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงวิจิตตรา โลมรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๒

เด็กชายสันติ จัมปะโสม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงสุจิตรา อานนท์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๔

เด็กชายทวีโชค เครืองกัณฑ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๕

เด็กชายวีรยุทธ สีแสด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ มัฐผา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงพิชชาพร กางกัน

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๘

เด็กชายอธิพงษ์ มุทาพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธุ์วงศ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงนริศรา แหวนสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บุบผาชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๒

เด็กชายณัฐธนกร ดีไวย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโสม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๔

เด็กชายทินกร สีเตชะ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงมนต์ลดา พงษ์ผา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๖

เด็กชายภูวดล ห่อไทยสงค์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๗

เด็กชายศักดา สาสีมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงพรเมษา ลำงาม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงกัลยาณี หมดกรรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงพรพิมล เกิดใจดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๑

เด็กชายณัติฐณพัฒน์ สำเภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๒

นายชัยณรงค์ คมสัน
๒๖/๐๗/๒๕๓๑

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงกนิษฐา พงษ์พา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๔

เด็กชายกายสิทธิ

์

บุญโท
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๕

เด็กชายชาญวิทย์ ทองประสาน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ อยู่คง
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๗

เด็กชายณัฐพล งอนไถ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๘

เด็กชายณัฐวัตร พาลคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๘๙

เด็กชายดำรงศักดิ

์

ลาวช่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๐

เด็กชายต้นเตย พรหมทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๑

เด็กหญิงเทียนทอง วงศ์จันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๒

เด็กชายธนพล พิพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ บุญทรง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๔

เด็กชายธนเศรษฐ กอดทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๕

เด็กชายธนัญชัย ตันเลิศ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงธนัญญา โสดามรรค
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๗

เด็กชายธนิน เนือแน่น

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงธัญชนก สีหาพงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๘๙๙

เด็กชายปรีชา สุดไชย
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงวารี เติมสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๑

เด็กชายอิสระ ไม้น้อย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงอธิตญา แก้วน่วม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๓

เด็กชายกัปปยะ ก้อนเมฆ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๔

เด็กชายชิดดนัย กำมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๕

เด็กชายอนุศักดิ

์

สารบรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๖

เด็กหญิงลักษิกา อาธิเวช
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

โพธิจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๘

เด็กชายจักรพรรณ ขนทรัพย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๐๙

เด็กชายปยพงษ์ ภาสดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ ต่วนเครือ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๑

เด็กชายต้นไผ่ ไวยดารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๒

เด็กชายธนดล บุญอุ้ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงวรดา พุ่มจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงธารดา กุสกะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงรติมา ผาลีพัฒน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๖

เด็กชายติณณ์ มณีกรรณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๗

เด็กชายปพนสรรค์ พิพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๘

เด็กชายภานุวัฒน์ ชุลีกร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๑๙

เด็กชายรุ่งวัฒนา ลาชูกร

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๐

เด็กชายราชันย์ วามะเกต
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๑

เด็กชายวรากร ก้อนพงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๒

เด็กชายอรรคพล อาศัยบุญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงกิตติกานต์ ศิรินคร
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา สุขโข
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงทัศลี จรลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงนัฐพร ชุลีกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงไปรยา ชมชิด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงเฟองฟา สยามล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงวีรทิพย์ มณีกรรณ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงสุทธิดา มณีกรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงศิริพร แจนดอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๒

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสอนดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๓

เด็กชายธนลภย์ กุมภาพงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๔

เด็กชายธีระพงษ์ บุญอ่อน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๕

เด็กชายวีระภัทร อินหันต์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๖

เด็กชายสุวัจชัย สุภนัก
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทรัพย์มูล
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๘

เด็กหญิงกันยารัตน์ สุดสุข
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงกุลสตรี กุมภาพงษ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๐

เด็กหญิงกฤติมา บุษดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๑

เด็กหญิงจาริยา พงษ์ท้าว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เครือพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงนิธิกานต์ ศิลารัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงลัดดาวรรณ บุญอ่อน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๕

เด็กชายจีรวัฒน์ บุญพา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๖

เด็กชายกรวิชญ์ บุษดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๗

เด็กชายปริญญา จำเริญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๔๙

เด็กชายธีรยุทธิ

์

อุปถัมภ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๐

เด็กชายเจษฎา ทองเกิด
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๑

เด็กชายผดุงศักดิ

์

สุภาพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเย็น
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๓

เด็กชายศักดิกวี

์

รวมพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๔

เด็กชายเอือดำรง

้

บุญกอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๕

เด็กชายสิทธิพงษ์

์

กิงสกุล

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๖

เด็กหญิงฐาปนิตตา มณีภาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๗ เด็กหญิงสุพัฒนธีราภรณ์

บับพะตา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๘

เด็กหญิงวรวรรณ มหานิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงเกตษฎาพร ทองปน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงศิริรัญญา บุญราศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๑

เด็กชายไก่ชน บุญชู
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๒

เด็กชายจิรัฐติภาส บัวเครือ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๓

เด็กชายดนัย เครือพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๔

เด็กชายปริญญา ผาหยาด
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๕

เด็กชายภานุวัฒน์ นาดี
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๖

เด็กชายวีนัส ดวงมาลา
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๗

เด็กชายสมรักษ์ ภูมิลำเนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๘

เด็กชายอมรศักดิ

์

หาญชัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๖๙

เด็กหญิงกัญญาภัค แพงรูป
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงกวินทรา โชติบุตร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทวี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๒

เด็กหญิงช่อผกา พงษ์ท้าว
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงวริศรา เทพบัวภา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงสรัลนุช สิงห์โตทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศรีใส
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๖

เด็กหญิงอาริยา ธานี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๗

เด็กหญิงอุบล เจริญชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๘

เด็กหญิงสุภาพร บัวโรย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๗๙

เด็กหญิงภัทรธิดา เทศนา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๐

เด็กหญิงวรรณิศา พูลสุข
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๑

นางลัดดาวรรณ์ พ่วงทอง
๑๐/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๒

นางสาวเตือนใจ พิมพกันต์
๑๓/๐๖/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๓

เด็กชายอภิชาต วิเศษไสย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๔

เด็กชายชวลิต วรรณศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๕

เด็กชายธีรภัทร บุญชิต
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๖

เด็กชายสุริชัย ชืนจิตร

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๗

เด็กชายนัตตวุฒิ ปตตะวงค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๘

เด็กชายประทีป แฝงกลิน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงเกษร พันธ์สุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๐

เด็กหญิงวิภาวลัย ชุมนุม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงพัชราพร ทองสุทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงจินตนา หลงชิน
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงพรรัมภา จันทร์เอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๔

เด็กชายรณชิต ยิงยงค์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๕

เด็กชายณัฐวุธ สมวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงธัญชนก บุญพา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พันธ์สุวรรณ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงธีรพัชร์ ชุลีกร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงภารดี สุยะลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๐

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เจริญรอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๑

เด็กหญิงณัฏฐา ชมมร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๒

เด็กหญิงทิพวัลย์ โสภาพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๓

เด็กหญิงกัญจนา นามเขียว
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๔

เด็กหญิงนิติยา บุญราศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ราษฎร์สมดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๕

นายประยง จันทร์ถอด
๐๘/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๖

เด็กชายพีรภัทร กาญจนพัฒน์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๗ เด็กชายเอกตระกาญจน์

กุญชะโมรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงจณิจตา ดาระนีโย
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงกรรณิกา กุก่อง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๐

เด็กชายธีรพงส์ พันธ์พา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๑

เด็กชายรัฐธรรมนูญ บุญมาปด
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๒

เด็กชายอติชาติ หิมะคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๓

เด็กชายศันติพงษ์ พิมพ์ไกร
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๔

เด็กชายภาณุพงศ์ แสนสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

กรินรักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๖

เด็กชายกมลภพ คำสุนีย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจิก อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๗

เด็กหญิงณัชชา วงศ์กลม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจิก อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๘

เด็กชายราเมศร์ สุภาว์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๑๙

เด็กชายวีระชัย เหลากลม

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๐
เด็กหญิงเบญจะวรรณ์

พวงแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๑

เด็กหญิงเสาวภา ศรีสุวะ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงชนม์นิภา สีสุวะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ โสภาศรี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงเนตรนภา ชอบงาม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ธรรมวิจิตร

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงณัทชา คำคูณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๗

เด็กชายธิติวุธ ชมแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๘

เด็กชายสุริยะ แสวงสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๒๙

เด็กชายนฤชิต จรูญประโคน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๐

เด็กชายพีรภัทร สุพรรณโมก
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ พัดลม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๒

เด็กชายนฤเบศธ์ โสดา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๓

เด็กชายอมรเทพ ทองเกลียง

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๔

เด็กชายณัฐพล ไกยสิทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๕

นายสุริยัน จันจุติ ๑/๒/๒๕๐๗ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงอรอุมา จันทร์แรม ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หาสีเสียด
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๘

เด็กชายคฑาวุธ พุ่มดอกมะลิ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๓๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

หาระสาร ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๐

เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วฤทธิ

์

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๑

เด็กชายโกมินทร์ สมหมาย ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ชอบเสียง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๓

เด็กชายพลวัฒน์ ลุนพรม ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๔

เด็กชายปวัณปรัชญ์ นางาม ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๕

เด็กชายปานุวัฒน์ หวังยศ
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปตะพี ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๗

เด็กชายจตุรภุช แสงเดือน ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๘

เด็กชายภูวนัย ไชยมูล
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๔๙

เด็กชายพิษณุนาถ บุญสม ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๐

เด็กชายณัฐดนัย ศุภโกศล ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๑

เด็กหญิงสุนันทา พันธ์ทอง ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๒

เด็กหญิงพุทธิดา ศุภกิจ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีมาฤทธิ

์

๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๔

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สมบัติหอม ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงฐาปนี อุนะวงษ์ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงศศิยา ชอบเสียง ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงพรรวษา อ่วมเกตุ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงศิรประภา จำปาปา
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงวริษา ปตพี ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงจิดาภา สุธารส
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงภัทริตรา พุดซา
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แจ่มใส ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ หลอดคำ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุพันธ์ ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๕

เด็กหญิงฐิตวันต์ จำปาปา
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๖

นายควรคิด ศุภกิจ ๑/๑/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๗

นางอรวรรณ พึงภพ

่

๑/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๘

นางประนอม ริวทอง

้

๑/๒/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๖๙

นางรังสิมา พลศักดิ

์

๑/๖/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๐

เด็กหญิงชลลดา กันทาบุญ
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๑

เด็กหญิงธมัชพร พลศักดิ

์

๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๒

เด็กหญิงอรุณี งามสนิท
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๓

เด็กชายเดชาวัต ทองศรี ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๔

เด็กหญิงอานันตยา ทองเกลียง

้

๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๕

เด็กหญิงชไมพร ประทุมวัน ๑/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๖

เด็กหญิงปวีณา พรมคุณ ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๗

เด็กชายวาทิตย์ เพ็ชรศิลา
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๘

เด็กชายวุฒินันท์ ชอบเสียง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๗๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

รูปช้าง
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๐

เด็กชายหฤษฎ์ กลินหอม

่

๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองเกลียง

้

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงขวัญจิรา หมดหลง
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๓

เด็กชายไกรสร ทองเกลียง

้

๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๔

เด็กชายศรีเทพ คงเมือง ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๗ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๕

เด็กชายธีรเมธ ชิดเชือ

้

๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๖

เด็กหญิงชนัญภรณ์ ชอบเสียง ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๗

เด็กหญิงจินดามณี สุดชาฎา
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ เมืองหลวง
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๘๙

เด็กชายก้องภพ พิลาภ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงอรัญญา สาธรราช
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงรัดดา ราชเสนา
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงสุนิษา วาจาสัตย์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงจิรัชญา ราชเสนา
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงไขนภา สุคนธ์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงจิรนันท์ พรมจำปา
๒๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงพิริสา สมผิว
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงบุญญาพร หาระสาย
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงสุพัสสา อ้วนลำ
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๐๙๙

เด็กหญิงศรัญญา งอกสุข
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

สิทธิบุ่น
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงเก็บตะวัน โคตะการ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอน ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส มานศิริ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดอน ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงภคพร สิงห์ลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๔

เด็กชายสงกรานต์ โมสืบแสน
๒๕/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๕

เด็กชายธนากร ผลสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ นนท์ศิริ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ จันใด
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๘

เด็กหญิงนิลปทม์ ปสสา
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๐๙

เด็กชายพิชิตพงษ์ มิงเมือง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๐

เด็กหญิงพัชราภา ชุมแสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๑

เด็กชายธีรากร คุณพนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๒

เด็กหญิงปยะมาศ ภูอ่อน
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันสูง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๔

เด็กชายสิทธิราชย์ โทนอัตรา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๕

เด็กชายนนทชัย จรลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๖

เด็กชายวฤนท์ ชอบเสียง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๗

เด็กชายศิวกร แสงสว่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๘

เด็กชายกิติพงศ์ แสงสีดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงสุชัญญา สมนึก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๘ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงสุชานันท์ สมนึก
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงรัตนา สมาฤกษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ แสงพุฒ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงนิรชา สีวิชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๔

เด็กชายญาณพัฒน์ ปาทา
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๕

เด็กชายนพดล ปตพี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๖

เด็กหญิงขวัญตา สามุงคุณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๗

เด็กชายเชษฐวุฒิ ทองเฟอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา ศาลางาม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงปารีญา สีหานาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา คุณพนา
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๑

เด็กชายธีรวุธ เรณู
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงพิชญา สมพล
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๓

เด็กชายพลวัต คูณคำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๔

เด็กชายยรรยง เพิมหิรัญ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๕

เด็กชายสราวุธ พรมบุตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงนิธิวดี เหล็กศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงณัฐพร หลอดคำ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๘

เด็กชายกฤตญา สีสุชาติ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๓๙

เด็กชายอนุชา อัจฉยา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ นาดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๑

เด็กชายอัครพล หอมดวงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๒

เด็กหญิงลวิวัลย์ ทองมา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ทิณเสวก
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๔

เด็กชายชัยพร กลางมณี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๕

เด็กชายภูริทัต ปานคำ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๖

เด็กชายกฤษดา หมุนแคะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๗

เด็กชายพีระพล ต้นน้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงทวีทรัพย์ พรมวิรัตน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๔๙

เด็กชายพงศ์พิสิษฐ์ พรมเหลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงสุพัตรา ส่งศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงพัชริดา แสงตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๒

เด็กชายภานุสรณ์ เพ็งดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๓

เด็กชายเดชาธร กรรมสิทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๔

เด็กชายพชร เล็งสิทธิ

์

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๕

เด็กชายนที ชุมพล ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๖

เด็กชายวีระภาพ ศรีคำดี
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๗

เด็กหญิงเขมิกา ภาระบุตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๘

เด็กชายศราวุธ โฉมมา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๕๙

เด็กชายกันตชาติ อินเลิศ
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๐

เด็กชายจักรินทร์ นันทะโคตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๑

เด็กชายมีชัย นนศิริ
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๒

เด็กชายพุทธิศักดิ

์

นันทะโคตร ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๓

เด็กชายวายุ ใชโย
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๔

เด็กชายศุภลักษณ์ สนธิหา

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๕

เด็กหญิงภิยดาภรณ์ สายบุตร
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๖

เด็กชายเอกราช จันทร์เอียม

่

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๗

เด็กหญิงณัฐนิชา สิทธิ
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๘

เด็กหญิงรจนา พันพิลา ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๖๙

เด็กหญิงพรวิภา ใชโย
๑๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงลลิตา โลสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงวรรณิสา บุญยัง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงสุภัทศร สมมุติศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๓

เด็กชายกฤษชพล สุดชาฎา
๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๔

เด็กชายวรากรณ์ เทพบัวภา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๕

เด็กชายนภัทร์สกร ภามี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๖

เด็กหญิงรัชนีกร ไทยทวี
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๗

เด็กหญิงนาฎฤดี ชาวตระการ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๘

เด็กชายทัศพล หอมทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ชุมนวล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๐

เด็กชายศรันย์ สายสมบัติ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงธิดาลัย ใจประดิษฐ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๒

เด็กชายเทพทินกร สังคะวัตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๓

เด็กชายปญญา วังคำลุน
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๔

เด็กชายศิริวัฒน์ รินทาง
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงวนิดา บุญชิต
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๖

เด็กหญิงปนัดดา บุญเย็น
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปสสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บุญเนาว์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๘๙

เด็กหญิงปรียาดา ยอดผา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๐ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๐

เด็กชายพีรภัทร พันธ์หล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทะนงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๒

เด็กชายธีระพงษ์ พิมพาไลย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๓

เด็กชายรัฐภัทร เย็นภูเขา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๔

เด็กหญิงปญญาพร แจ้งสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๕

เด็กหญิงปยะธิดา โพทมาตย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ แกะมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สัมมาวงศ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๘

เด็กหญิงนภาพร ทีอุทิศ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๑๙๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ รุ่งเรือง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๐

เด็กหญิงปาริชาด ฝงซ้าย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๑

เด็กชายภูเบศ ภูบานชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๒

เด็กชายเรวัติ มูลทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๓

เด็กหญิงวราภรณ์ แดงชาด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๔

เด็กชายวิเชียร บุญเสริม
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา แสวงดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๖

เด็กหญิงเอกนรี โคบาล
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ สายตรง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๘

เด็กชายชลธาร มันคง

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๐๙

เด็กชายวิระพงษ์ ทองนำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๐

เด็กชายศุภกร สิทธิโรจน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๑

เด็กชายสุรดิษ บริบูรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๒

เด็กชายวุฒิชัย พันธุ์เจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๓

เด็กชายเอกวัฒน์ ขันแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงกัญจนพร ใจเย็น
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ แสงสุข
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๖

เด็กหญิงนรินทิพย์ บริบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงวราภรณ์ แก้วพรม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๘

เด็กหญิงสมจิตต์ สร้อยคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๑๙

เด็กหญิงอนุธิดา ดาผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงทัศนาพร ตาแก้ว
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ หลุมทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๒

เด็กชายชัชวาล สายเนตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๓

เด็กชายธนทัต แสนเริง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๔

เด็กชายธนารักษ์ งามจันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๕

เด็กชายมินทดา สายเนตร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงวศิตา สำรวมรัมย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงศิริพร หลุมทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงสุภาพร สายเนตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๒๙

เด็กหญิงอริศรา สมใส
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

หลุมทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๑

เด็กชายจรัญ พิมราช
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๒

เด็กชายจักรพงษ์ ฤทธิลือเดช

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๓

เด็กชายจิรายุทธ จันทร์ใหม่

๒๕/๑๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๔

เด็กชายชัยยุทธ ชาติสมร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๕

เด็กชายณภัทร สุยังกุล
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๖

เด็กชายณรงค์ชัย ทินโนรส
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงณัฐชา ขันอาสา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ แก้วพรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๓๙

เด็กชายธีระวัฒน์ คงเสน่ห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๐

เด็กหญิงนริศา แก้วพรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๑

เด็กหญิงนิตยา ติดต่อ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๒

เด็กชายปฎิภาณ บุญงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๓

เด็กหญิงปาริชาติ แซ่เต๋า
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๔

เด็กชายพรเทพ ดอนมนุษย์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงพัฒน์นรี สุทธิศาสนกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงพัณณิตา เหลาผา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๗

เด็กชายพีระพงษ์ เหลาผา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๘

เด็กชายภูริทัต ชาติสมร
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีธรรมมา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๐

เด็กชายวีระวัฒน์ กุจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๑

เด็กชายศุภกฤติ จันทร์ส่อง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๒

เด็กชายสุทธิภัทร ต้นสิงห์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๓

เด็กชายวีรศักดิ

์

มณีภาชน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๔

เด็กชายกิตติวิน มุกดาพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๕

เด็กชายชโยดม โสมอินทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๖

เด็กชายชัยมงคล งามจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๗

เด็กชายชนะพล ฉันงูเหลือม
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สายตรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๕๙

เด็กชายประกาศิต ขันแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๐

เด็กชายปยวัฒน์ สีเสน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ปลาทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๒

เด็กชายภูวดล บุษบิล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ สายตรง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๔

เด็กชายระพีพงษ์ อรสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๕

เด็กชายรัชพล ส่วนบุญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๖

เด็กชายอรรถชัย ชุมรัมย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๗

เด็กชายกิตติพัทธ์ ส่วนบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ค้าเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงจิรัชญา เสริฐสม
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงชลลัดดา ชัยสิทธิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงณัฐพร ทีอุทิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงนิชาภา เจริญพร้อม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงนิภาพร บุญสงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงพรพิมล จุนนะรัญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงรัตนาพร ลุนบุตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงศศินิภา บุญจิม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงอุทุมพร บุญช่วย
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงณัฐพร กุจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๗๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทิณโนรส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๐

เด็กหญิงจรรยพร บุตรวงศ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๑

เด็กหญิงณัฐนิชา คณะพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๒

เด็กชายปฐมชัย ดาวัลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๓

เด็กหญิงชญานิศ เจือบุญ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รุ่งเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๕

เด็กชายพีรภัทร์ พวงบุรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ลานนท์
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๗

เด็กชายธรรมนูญ พุทธา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๘

เด็กชายวีรพล รูปช้าง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๘๙

เด็กชายศิริมงคล สายเนตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๐

เด็กหญิงจิตรานุช เพียแก่นแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๑
เด็กหญิงปริมญาเนตร

บุญค้อม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๒

เด็กหญิงวีรวรรณ คุ้นเคย
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๓

เด็กหญิงชมพูนิก คำโกน
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๔

เด็กชายพรชัย พัวแดง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๕

เด็กชายวัชระ สามชัย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๖

เด็กหญิงศริญญา โครรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๗

เด็กชายเอกพล กองแก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ จารุกมูล
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๒๙๙

เด็กชายญาณวุฒิ บึงไสย
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ดาผา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงกนิษฐ์นิตา จันทร์ศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๒

เด็กหญิงสุภัทนิชา นนทะวงษา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๓

เด็กหญิงอรอณงค์ คุ้นเคย
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๔

นางสาวทิพย์อาภา เรืองแสน
๒๔/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ บุญเต็ม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๖

เด็กชายนนทกาญจน์ ไชยมูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๗

เด็กชายพัชรพล สุขชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๘

เด็กชายศุภกรานต์ สมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๐๙

เด็กหญิงเกสรา ด่านณรงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๐

เด็กหญิงทักษพร วิลามาศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงนริศรา สร้อยเพชร
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ กองศิริ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พูลทวี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคิแลน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีภักดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงพนมไพร บุญหนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๖

เด็กชายชลทิศ สมจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โทแก้ว
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๘

เด็กชายธีระเดช สายเนตร
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงประภัสสร จันทร์ทิพย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงมนทิราลัย ติดต่อ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๑

เด็กชายศักรินทร์ ใจนวล
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงสุชาวดี สมบูรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๓

เด็กชายทองใบ สายเนตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๔

เด็กชายวัชรพงษ์ ทีอุทิศ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๕

เด็กชายวิชากร กระจาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๖

เด็กชายวีระชัย สุขศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ โทแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงพิชญ์สินี เวชชศาสตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงศุภัสรา ดาวัลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงสุธาสินี โทแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๑

นางสาวนัยนา เจริญราช
๒๑/๑๑/๒๕๐๖

วัดนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๒

นางสำลี โทแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๐๒

วัดนาตาหมุด วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๓

นางประภา แก้วพรม
๑๐/๑๑/๒๕๐๓

วัดสวนตาล วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๔

นางอำไพ ลำงาม
๐๑/๐๖/๒๕๐๑

วัดสวนตาล วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๕

นางสาวรัศมี วงษ์เปยง
๑๗/๑๐/๒๕๐๙

วัดสวนตาล วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๖

นางสาวพรรณนภา พิลาบุตร
๐๓/๐๖/๒๕๐๙

วัดแสนสนุก วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๗

นางอุบล โสดามุกข์
๐๗/๐๗/๒๕๐๐

วัดอัมพวัน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๘

นางสมจิตร สุขศรี
๒๒/๐๙/๒๕๑๕

วัดอัมพวัน วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๓๙

นางจิตตะ การินทร์
๐๘/๑๒/๒๕๐๖

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๐

นางลำพัน วันหลัง
๒๔/๐๔/๒๕๑๙

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๑

นางสาวอัมรา ชาตรีวงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๒๔

วัดอุตตมผลาราม วัดอุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๒

เด็กชายอรรถพิพัฒน์ บุญพรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๓

เด็กชายนิติพงศ์ คำมานพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๔

เด็กชายชวลิตร คำแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงปริตา วัจนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ประเสริฐพงษ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงฐิตาภา ทาวะรมย์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๘

เด็กหญิงณิชกานต์ สมบูรณ์พรกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๔๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสงงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๐

เด็กชายปรัชญา โสภากุล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ พิมพ์สาร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๒

เด็กชายภาคภูมิ สำมาวงศ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๓

เด็กหญิงปนัดดา ปองแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ คำแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๕

เด็กหญิงอารียาภรณ์ วงศ์ทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๖

เด็กหญิงอภิญญา ก้อนบุปผา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๗

เด็กชายธนกฤต อรรคจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๘

เด็กหญิงนิสาชล สีหานาถ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมศรีนฤภร
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๐

เด็กชายชัยวัฒน์ นามด้วง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๑

เด็กหญิงลลิตา พึมกุล

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๒

เด็กหญิงณัฐตยา สีหานาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๓

เด็กชายนนธพัทธ์ บุตรจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๔

เด็กชายพีรภัทร สายเนตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๕

เด็กชายสังวาล ผุดผ่อง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๖

เด็กชายมิงมลคล

่

ทองศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๗

นายบาส แก่นจำปา

๑๗/๑๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงทิพรัตน์ แสงสว่าง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงโปรแกรม พบทีพัก

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงบุษรารัตน์ บุตรโท
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงพิริยนุช ภะวัง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงอานัตยา รอบโลก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงมาริษา สุธรรมมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงแพรวา บุญแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงจิรัชญา ยมรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงนภสร ปนทะรส
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก่นจำปา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ศิริญาณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๗๙

เด็กชายธนาธร พะวัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๐

เด็กชายธรภัทร ทองทับ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๑

เด็กชายธีระชัย โพธิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๒

เด็กชายภูตะวัน ทีเขียว
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๓

เด็กชายจักกฤษ พะวัง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ธรรมวิจิตร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๕

เด็กชายวรุฒ มะลิหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๖

เด็กชายธีระพงษ์ ดวงชะคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๗

เด็กชายธนกิจ เขียวแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๘

เด็กชายพัชลพล มันใจ

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ อรรคจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปาดอนบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๐

เด็กชายสมพงษ์ อ่อนโยน
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๑

เด็กชายศุภากรณ์ ศรแสง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๒

เด็กชายศรายุธ เจริญจิต
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๓

เด็กชายรพีพัฒน์ เครือคำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๔

เด็กชายชัยอนันต์ แสนสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๕

เด็กชายโกเมษฐ์ สมัครการไถ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๖

เด็กชายจักรรินทร์ หาญชัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๗

เด็กชายจักริน เครือคำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๘

เด็กชายสรวิชญ์ สามัคคี
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๓๙๙

เด็กชายชโยดม คำภู
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงธนัญธิดา สามัคคี
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงณัฐวิภา สุดเต้
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงนันท์ชพร ทัศบุตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงดาราวดี ภะวัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๔

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร รูปแกะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๕

เด็กหญิงวิลัยพร เครือคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๖

เด็กหญิงปวีณา สุธรรมมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๗

เด็กหญิงนภาพร ธรรมเกต
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๘
เด็กหญิงประภาพรรณ

แก้วกรด
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๐๙

เด็กหญิงธนภารัตน์ ศรีล้วน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๐

เด็กชายธีรพัฒน์ ผักกูด
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๑

เด็กชายธนากร ดีไว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๒

เด็กชายปกรณ์ พึมกุล

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๓

เด็กชายอนุวัฒน์ สกุลซ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๔

เด็กชายปยวัฒน์ ใจเอือ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงกนกนิภา สมตา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงพิยดา นาสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๗

เด็กหญิงมนัสชนก สีอ่อน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตาบุดดา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๑๙

เด็กชายชนะพล วงค์ปาน
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๐

เด็กชายจงเจริญ ทินโนรส
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๑

เด็กชายณัฐตชานนท์ ศรีชาติ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๒

เด็กชายพีรดนย์ สีทิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๓

เด็กชายอนันต์ ปาแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๔

เด็กชายเกีรยงไกร กรินรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๕

เด็กชายสรวิชญ์ คำโท
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงกิตติวรา แก้วพรม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงชลธิชา ตาบุดดา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงศศิภา ค้าเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๒๙

เด็กชายประวิชญ์ น้อยตา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๐

เด็กชายธีรพงษ์ จันผม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงอรยา ดาวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงเกสร ปราบภัย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงสุกฤตา สุภนิกร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๔

เด็กชายสิทธิชัย ใจเดียว

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๗ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๕

เด็กหญิงวรรณภา ทาดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๖

เด็กหญิงสุนิตา ศรีพัฒน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๗

เด็กหญิงนภัสสร อินทร์ผล
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๘

เด็กหญิงรัชนี ถึงปดชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงสุทาสินี ทาดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๐

เด็กชายไกรวิทย์ รุ่งเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๑

เด็กชายนครินทร์ สู่ขวัญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๒

เด็กชายนัฐพล แกะมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๓

เด็กชายรพีภัทร จันแรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๔

เด็กชายวีระชัย โอชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๕

เด็กชายอธิวัฒน์ บัวยัง

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๖

เด็กชายปติ ทาวะรมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงกัลยานี เนืออ่อน

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๘

เด็กหญิงบุญญิสา เพาะพืช
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๔๙

เด็กหญิงปาลิดา มาลาสาย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๐

เด็กหญิงรินรดา รุ่งเรือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สอดส่อง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ รุ่งเรือง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๓

เด็กหญิงอนุธิดา วงศ์พรมมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๔

เด็กหญิงอภิสรา กาละพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๕

เด็กหญิงณัฐธิดา พันธ์จำปา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๖

เด็กชายจิรายุส ชารีหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๗

เด็กชายธนธรณ์ วงศ์พรหมมา
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๘

เด็กชายนันทนาการ จันทะเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๕๙

เด็กชายรัตนชัย เล่าเรียน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๐

เด็กชายสัภยา ปลาทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ หมูนหมาย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงบุญสิตา บุญทรง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๓
เด็กหญิงศิริประภาภรณ์

มาลาสาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๔

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์แรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๕

เด็กหญิงธัญพร วิจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๖

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

คำโกน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๗

เด็กชายอาณาจักร มอรูวี
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๘

เด็กชายณัฐพล จำลอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๖๙

เด็กชายณัฐกิตฐ์ ทองศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๘ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๐

เด็กชายศุภลักษณ์ ใกล้แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๑

เด็กชายรัตตะทล แกะมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๒

เด็กชายเอกภพ กองแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๓

เด็กชายกลวัชร สิมพงษ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๔

เด็กชายนฤดล โมกไธสง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๕

เด็กชายอนุวัฒน์ มุสะกะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๖

เด็กหญิงพนพิมล ใจตรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๗

เด็กหญิงนิราภร จันทร์แรม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๘

เด็กหญิงพิกุลทอง มุทาวัน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๗๙

เด็กชายวทัญู สีคำแท้
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๐

เด็กชายนัฏฐวัฒน์ พุลภาพ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๑

เด็กชายภัทร บรรณศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๒

เด็กชายโชคชัย อินธิรักษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๓

เด็กชายอโนชา แสนภูวา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๔

เด็กชายโชคชัย เชือท้าว

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๕

เด็กหญิงอุ้มบุญ ช่วยสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงวกุลทิพย์ วงสอน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๗

เด็กหญิงทิพยวรรณ ศิริจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๘

เด็กชายอเนก พร้อมสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงวรรณพร พุ่มจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๐

เด็กหญิงธัญจิรา รินทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๑

เด็กชายอรรถพล กุดเหลา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๒

เด็กหญิงชาลิสา ลุนพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงกิงฤทัย

่

กรอบแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๔

เด็กชายสุวัฒน์ วันแก่น
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๕

เด็กชายณัฐยศ วันศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๖

เด็กชายณัฐนาวี พรหมมาศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๗

เด็กชายสนธยา ชายผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๘

เด็กชายเสาเอก โคตรพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๔๙๙

เด็กชายสายชน ศรีสัมปรรส
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๐

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

กมล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงขวัญพร ศรีชนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา โลมรัตน์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ ไตรพรม
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๔

แม่ชีสุการดา แสงพุฒ
๐๔/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๕

นายณัฐวุฒิ ทีรวม
๑๓/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๖

เด็กชายณัฐพล พันธ์ดี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงศศิธร คำแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ปญญา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๐๙

เด็กชายธนินธร เทือกท้าว
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๐

เด็กชายพรชัย ประทุมทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ไม้น้อย
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๒

เด็กชายนันทวุฒิ บุตรสิทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๓

เด็กหญิงวิภัทรพงษ์ ท้าวแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชนะพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงกมลพร บุตตะโยธี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงสุภทศร ชาฎา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงวิลาวรรณ เคยรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๘

เด็กชายชนินทร์ พรสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงนริศราภรณ์ บุญเติม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเล้า วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๐

เด็กชายธนพงษ์ ติดใจดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๑

เด็กชายธีรเจ็ต แสงใจเงิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๒

เด็กชายอภิชาต โพธิธา

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงชุติมา แสงเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงณัฐชา แก้วนิล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงเบญญาภา วงค์ปอม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ รัตนวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงชาลิสา แก้วฃาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) วัดภาราวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงหทัยภัทร สุที
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๒๙

เด็กชายจิรวัฒน์ มีสา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๐

เด็กหญิงปรารถนา คำโกน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หนาแน่น
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ ทาบุดดา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร ศรีราชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๔

เด็กชายรัฐภูมิ ทาบุดดา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

ผิวพรรณ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๖

เด็กชายอุภัยภัทร บ่งเทพ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงนริศรา บุญไทย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงอนุชภา ไชโย
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๓๙
เด็กหญิงประกาวรรณ

สมศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงวิลาสินี โสมมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๑

เด็กหญิงสุชาสินี โล่ห์คำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๒

เด็กหญิงราตรี ห่อทรัพย์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๓

เด็กหญิงธิดาทิพย์ รุ่งนิรันดร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๔

เด็กหญิงสุเมธา สมพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๕

เด็กหญิงชลธิชา โพธิใต้

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ วิชาพูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๗

เด็กชายสิทธิพล บุตรโท
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๘

เด็กชายธนาศักดิ

์

เหมาะสม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๔๙

เด็กชายจิรณัฐ สมน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๐

เด็กชายพัชรพล ฮันวงค์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๑

เด็กชายณัฐปคัลภ์ มังคัง

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๒

เด็กชายภาสกร จรัสแสง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๓

เด็กชายรัชตะ วิชาพูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๔

เด็กชายชินภัทร สิถิระบุตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๕

เด็กชายพิสิษฐ์ โพธิศรี

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๖

เด็กชายจีระเดช สมบูรณ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงพนารักษ์ หวังผล
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงญาดา บุญยะรัตน์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงสิริญากรณ์ ศรีจันทร์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงนิชาภา กุลธานี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงนันทิชา นพเคราะห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๒

เด็กหญิงดุสิตา เสนาจ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๓

เด็กหญิงปานไพลิน โทบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา คำภู
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงนันทพร หน่อปาล์ม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำคำ วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๖

เด็กชายเอกวัฒน์ กองแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๗

เด็กชายพงศธร มุกดาพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๘

เด็กชายปยะพล จันทร์แรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ มุกดาพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๐

เด็กชายชัยมงคล รอบโลก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๑

เด็กชายอาณกร นาสา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๒

เด็กชายสิทธิเดช ภูเยียมจิตร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๓

เด็กชายอานนท์ แสงทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๔

เด็กชายไชยวัฒน์ รักการ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๑ / ๓๓๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๕

เด็กชายไชยวุฒิ รักการ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๖

เด็กชายภูวดล จรรยาเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๗

เด็กชายธนะรัชต์ ถานา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงชวัลนุช สิหาพงษ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงกิรนันต์ หงษ์ชุมแพ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงอารียา กองแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงศศินภา บุญมล
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงจิรัชยา ค่อมบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงศศิประภา เนืออ่อน

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ ล้อมวงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงวรรวิษา ถานา
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สมพบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแดง วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๗

เด็กชายทักษิน โทบุตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ สมน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพนาศึกษา วัดปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๘๙

เด็กหญิงศราศิณี ดาราภัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อ่อนท้าว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ยิงยง

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๒

เด็กชายดนุพล แก้วป
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๓

เด็กหญิงศิริพร พิลานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๔

เด็กหญิงขนิษฐา วิลาวรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงพิมผกา ชัยโคตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๖

เด็กหญิงปยะฉัตร อัจฤกษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ไหว้พรหม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา กำทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๕๙๙

เด็กชายวรัตถ์ชัย อัจฉฤกษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๐

เด็กชายธันยบูรณ์ พันตา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ เสระทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๒

เด็กชายสืบศักดิ

์

วังคำลุน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๓

เด็กชายธนานันท์ ดิษฐประศักดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงพัชราพร แซ่จึง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงอารียา อุตมาตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงกมลวรรณ คูณพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงขวัญฤทัย ลาภเงิน
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ นิลทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๐๙

เด็กหญิงพรทิตา เสลาทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๐

เด็กหญิงศศิธร รัตนบำรุง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๑

เด็กหญิงอรทัย ทีรวม
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๒

เด็กหญิงวรัญญา แสนทวีสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๓

เด็กหญิงจิดาภา ยิงยง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๔

เด็กหญิงไอรดา ยิงยง

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๕

เด็กหญิงสุภาวดี นันตะบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๖

เด็กหญิงวิภาวดี บุตรสิทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๗

เด็กหญิงรัชนก มุขดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๘

เด็กหญิงดารินทร์ มณีภาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๑๙

เด็กหญิงพรทิพย์ อุคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงพิพัฒน์ชนก ไชยพันโท
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๑

เด็กชายศุภชัย แก้วฝายนอก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงอารยา ชาดา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๓

เด็กหญิงสุวรรณี ผุยพงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ มาดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องข่า ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๕

เด็กชายรัตนพงศ์ คำบาล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๖

เด็กชายอมรเทพ ขาวสัน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๗

เด็กชายศุภักษร สมพล
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๘

เด็กชายเกียรติภูมิ พันธ์ขาว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๒๙

เด็กชายจารึก ช้อยชด
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๐

เด็กชายพาณิภัค พงษ์พันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๑

เด็กชายวิชานาถ ปดถา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๒

เด็กชายอินทรพรม สิงห์นาค
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๓

เด็กชายธวุฒิ พวงยอด
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๔

เด็กชายวุฒิชัย วิชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๕

เด็กหญิงสุภาวดี วงษ์ประเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๖

เด็กหญิงศิริพร พูลยา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๗

เด็กหญิงรุ่งรัศมี พูนกลาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๘

เด็กหญิงชลลดา ไชยโคตร
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ นวลสว่าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๐

เด็กหญิงวิภาดา นามโคตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา เอียมทิม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงอาริษา ปานทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๓

เด็กชายชาญชัย ทาลา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๔

เด็กชายกฤษฎา สำเนียง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๓ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๕
เด็กหญิงกาญจนาถรณ์

มันราช

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๖

เด็กชายไกรรัตน์ หอมจำปา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๗

เด็กชายคงกะพัน เพ็ญชาลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๘

เด็กชายทราวุฒิ คุณพนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๔๙

เด็กชายปฏิญญา อิมอาบ

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๐

เด็กชายพรชัย อ่างทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๑

เด็กชายภูวไนย ศิริป
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงวรรณิภา ดวงมาลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๓

เด็กชายศุภนัท มาโพธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงศุวธิดาภรณ์ ยอดจันดา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๕

เด็กชายสุทธิภัทร โลมรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงอลิสา สายสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๗

เด็กชายกรีติ นันตะบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๘

เด็กชายนครินทร์ ห่อศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๕๙

เด็กชายพรชัย เจริญพร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๐

เด็กชายภูริพัฒน์ อินทร์แก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๑

เด็กชายธนพนธ์ อ่อนพา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๒

เด็กชายภูริสไตร ห่อศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๓

เด็กชายภูวดล ภักดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๔

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ซาเสน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คูณมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ รืนเริง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงสราสินี แสงพุด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๘

เด็กหญิงสุฑิฌา อินทร์แก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๖๙

เด็กหญิงมณี หาระสาย
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๐

เด็กชายพรรษา บุญเกิด
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๑

เด็กชายบัณฑิต ทองเลิศ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๒

เด็กชายอานนท์ สมพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๓

เด็กชายเจษฎา นามทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๔

เด็กชายกฤตเมธ ทุมยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงปุณิกา กิริยา
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุสกะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๗

เด็กชายเดชสิทธิ

์

สมพล
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๘

เด็กชายธนพล ดาราคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงมาลินี ผ่านเสนา
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๔ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงจันจิรา นนทะไสย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีภักดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๒

เด็กชายนพรัตน์ อกผาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๓

เด็กชายวรวุฒิ อกผาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๔

เด็กชายแดนอาทิตย์ ชุมภูแสง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๕

เด็กชายกมลภพ พาลี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๖

เด็กชายทินกร เทพสีดา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๗

เด็กชายประสิทธิ

์

สอนพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๘

เด็กชายพัลลภ ศรีศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๘๙

เด็กชายสหรัฐ พ่วงวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๐

เด็กชายอดุลย์วิทย์ อดุลย์โรจนวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๑

เด็กชายธนธรณ์ ถุระพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงสโรชา รูปช้าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๓

เด็กหญิงสุกัญญา นามบุตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๔

เด็กชายธนากร สายสอน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๕

เด็กชายเดชชาญชัย ลัดดา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงสุพรรษา คุณธรรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลรักษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๘

เด็กหญิงปุญญิศา ทาวะรมย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๖๙๙

เด็กชายเดชธสิทธิ

์

ปาริด
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๐

เด็กชายขันติ ทาวะรมย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๑

เด็กชายญาณาธิป ภูกองชนะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๒

เด็กชายสิรวิชญ์ แสนลา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๓

เด็กชายบุญหลง เกืงประเทศ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๔

เด็กชายธนาวุฒิ คำสิม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๕

เด็กชายสรศักดิ

์

สุดหล้า
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๖

เด็กชายธนพล ศรีคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๗

เด็กชายกนกพล แก้วจอมพล
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เบญจลักษณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๐๙

เด็กหญิงกัญญาณัช อุดมฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๐

เด็กหญิงนันท์ฑิชา พันธ์ทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๑

เด็กหญิงนิลธิตา ทิณเสวตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงสุฐิตา เคนดี ๒/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงธัญสุดา ชมาวัฒน์
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงอริศรา วารีพัฒน์
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๖

เด็กชายเดชพนต์ น้อยแสงสี
๑๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๗

เด็กชายธนากร พสุนนท์
๒๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๘

เด็กชายณรงค์ มัสยามาศ ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ บรรจงศรี
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๐

เด็กชายวิรัฒน์ ศิริคำ
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงจันจิรา พลงาม
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงธัญสุดา บุตรคำ
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๓

เด็กหญิงปยมาภรณ์ นามบุตร
๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงวรางคณา เพ็งพิพาทย์
๑๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา งามบ้านผือ
๒๘/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๖

เด็กชายศิริธรรม มีหิริ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๗

เด็กชายอภิชาต ชะโรมกลาง ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ คำแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๒๙

เด็กชายอรรถพล บุญคำ ๑/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๐

เด็กชายอุดมทรัพย์ รืนรมย์

่

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ช้อยชด ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๒

เด็กหญิงจิราพร ไกลทุกข ๘/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๓

เด็กหญิงวิราวรรณ ทันธิมา
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๔

เด็กชายวัชระ จำปาวงศ์
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๕

เด็กชายสันติสุข สำเภานนท์ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๖

เด็กชายอภิวัฒน์ คนผิวเลิศ
๒๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๗

เด็กชายจักริน รัตนพร ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๘

เด็กชายวัชพล ดาลัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๓๙

เด็กชายเนติพล ธรรมปญญา
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงยุภาวดี แดงโชติ
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร คำสิม
๓๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงนิสาชล อัปกาญจน์
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงวดี จันทวรีย์ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๔

เด็กหญิงอรสา ละม่อม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงอัยรญา สองศร
๑๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๖

เด็กหญิงอารียา อุระวงษ์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดแสน
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๘

เด็กชายมานพ โพธิสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๔๙

เด็กชายอภิสอน พลแสน
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๐

เด็กชายอาทิตย์ ทีอุทิศ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๑

เด็กหญิงกชกร วงษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๓

เด็กหญิงจันทร์วิภา เชือมแก้ว

่

๒๓/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงญาณิศษ สงวนพิมพ์
๑๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงนันทิชา คำแก้ว ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตต์ สำเภานนท์
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงพิมประภา สองเมือง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๘

เด็กหญิงพัทธานันท์ สองศร
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๕๙

เด็กหญิงวิภาวิณี อ่อนอินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๐

เด็กหญิงอริสรา พิมพ์สาร ๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงกีรติ พันก้อน
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงนิติยา อ่อนพิมพ์
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๓

เด็กชายวีระชัย พิมพ์จันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๔

นางสาวอุบลรัตน์ มังการะ
๒๕/๘/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๕

เด็กชายพิริยะ ใคร่นุ่นหลง ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๖

เด็กชายภูชนะ ทองเติม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๗

เด็กชายธนชัย กำไลงาม
๑๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๘

เด็กชายณัฐเศรษฐ วันทา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๖๙

เด็กชายพิชชัยญา วงศ์กลม
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๐

เด็กหญิงอรวี มณีจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๑

เด็กหญิงวันนิสา ปะตะจันทร์ ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงเสาวภา วงศ์ษา
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๓

เด็กหญิงปาริศา พลแสน ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๔

เด็กหญิงพัชรา พลแสน ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโปงน้อย อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๕

เด็กชายกรวุฒิ ทองฤทธิ

์

๑/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๖

เด็กชายณัฐวัฒณ์ ศรีนาค
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ เติมบุญ
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๘

เด็กชายสนธยา ศรีศิริ ๖/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๗๙

เด็กชายศราวุฒ สีทาบุตร
๑๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๐

เด็กชายวรรชนะ โมหา ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๑

เด็กหญิงทิวา มันทะราช
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ สมบูรณ์ ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงพิมพ์ทอง มันวงศ์

่

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงหฤทัย เครือชาลี
๑๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๕

เด็กชายคอม กรินรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๖

เด็กชายวิทยา โพธา
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนียมนาค
๓๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ชาวเวียง
๑๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงวิธิดา พหลยุทธ
๒๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงอารยา ใจเด็ด

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา โคตรสมพงษ์
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างโพน อัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๒

เด็กชายวัชระ พึงพรม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ โสภะวงค์ ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๔

เด็กชายอดิชาติ โสภะวงค์
๑๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๕

เด็กหญิงปวีณา หอมบุญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รวมพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงสุพัฒตา ไสยศาสตร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงอภิสรา โสภวงษ์
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงอริสา มะรุม ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ปาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๑

เด็กชายสรายุทธ ลาเบิกบาน
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงนวรัตน์ บุญเติม
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๓
เด็กหญิงเธียรปทมาพร

ปสสาจันทร์
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ไชยโคตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๕

เด็กชายนนทพัทธ์ สุดหล้า
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๖

เด็กหญิงจิดาภา ไกลทุกข์
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ เหล็กดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๘

นางสาวสุราณี เสนาะพิณ
๒๑/๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๐๙

เด็กชายภูธเนศ ฐานันดร
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๐

เด็กชายณรงค์เดช ชาลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๑

เด็กชายภูมินทร์ บำเพ็ญ
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ สำเภา ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๓

เด็กชายทศพร โพธิพา

์

๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๔

เด็กชายณัฐพล ถูกธรรม
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

กำเนิดสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๖

เด็กชายธนกร เดชภู
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงญาดานุช มหาเสนา ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ มาสู่ ๗/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงชลธิชา ซอยชด
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงนันทิมา เรืองเรือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๑

เด็กหญิงอรไพลิน โพนคำ
๑๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๒

เด็กชายชัยมงคล วิถี
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พิมพ์เพ็ง
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๔

เด็กชายวชิระ การัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๕

เด็กชายกฤษณะ เหล่าสิงห์
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๖

เด็กชายไพศาล ทองหย่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ เครือสีดา
๒๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๘

เด็กชายสถาภร พงษ์เสือ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงมนัสชนก สีรับสี
๒๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๐
เด็กหญิงพะนิตตาพรณ์

บุญเพ็ง
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงแก้ว ๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ นันทะจันทร์ ๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๓

นายเทอดเกียรติ อมตเวทิน
๒๑/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๔

เด็กชายวสุรัตน์ สว่างยิง

่

๒๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๕

เด็กหญิงจิราภร สิงห์กล้า ๗/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๖

นางเพ็ญศรี ทองทับ

๒๘/๑๑/๒๔๙๗

วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๗

นางจันดี ขันธชาติ ๗/๗/๒๔๙๙ วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๘

นางยุพิน เติมพรม
๑๗/๘/๒๕๐๗

วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๓๙

นางดอกจันทร์ สำเภา
๒๔/๙/๒๕๑๗

วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๐

นางอรดี บุดดาพันธ์ ๘/๔/๒๕๐๘ วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๑

นางสาวไมตรี ผลจันทร์
๑๐/๑๒/๒๕๑๓

วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๒

นางสาวสะใบ สอนไชย ๒/๔/๒๕๒๐ วัดเกษมสำราญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๓

นางนัยนา ถูกธรรม ๑๐/๑/๒๕๒๐ วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๔

นางบุญแต่ง เทพวัง ๙/๘/๒๕๑๕ วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๕

นางทัศนี บุญเติม
๑๗/๒/๒๕๑๘

วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๖

นางประนอม บุญเติม
๒๑/๗/๒๕๑๒

วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๗

นางสายสวาท สาลี ๒/๖/๒๕๑๔ วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๘

นางสาวปราณี ดีมาก
๒๔/๑๑/๒๕๑๐

วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๔๙

นางวีระพร แก้วบุดดา ๙/๖/๒๕๒๐ วัดสิงหาญ วัดสิงหาญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ ก้อนทรัพย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๑

เด็กชายจีระนัย ใจคิด
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๒

เด็กชายสหรัฐ ไพรเสนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๓

เด็กชายปติพงษ์ สรสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๔

เด็กชายชัยทัต บูระพิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๕

เด็กชายปรีชาพล บ้งแดง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๖

เด็กชายวีรภัทร บุญคุณ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๗

เด็กชายอดิเทพ โคตวงศ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๘

เด็กชายรัฐพร อ่อนสิงห์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๕๙

เด็กชายคุณานนต์ วิสาท

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๐

เด็กชายธิติกร ทองกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๑

เด็กชายสัจจา พิมูลชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๒

เด็กชายธีระพล นามวงศ์ษา
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๓

เด็กชายคฑาวุธ บุตรวงษ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๔

เด็กหญิงฐิติพร ศรีโสภา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๕

เด็กหญิงปริณดา มังคลัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงเกษสุดา แก้วกล้า
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทะนุท
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงศิริวิมล พรอินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงรินดารัตน์ เถียรสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงศศิประภา เรืองแสน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงนรินทิพย์ เรืองแสน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นามภักดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงกฤษณา ธุระพัฒน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงกาญจนา จารุตัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงนฤสรณ์ แถมศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พามี
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๗

เด็กชายนันทวุฒิ ศาลยาชิวิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๘

เด็กชายพินิจ มิงขวัญ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงกรรณิกา ศิริบุตร
๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๐

เด็กหญิงชนิตา วงเวียน ๓/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๑

เด็กหญิงสุชัญญา แกนพันธ์ ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ลาธุลี ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๓

เด็กชายสิงหา พรมจิตต์ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๔

เด็กชายวัชชิรา โครตมูล
๒๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๕

เด็กชายทินภัทร์ หารไชย
๑๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๖

เด็กชายดวงตะวัน ศิริบุตร ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๗

เด็กชายพงษ์ศิริ โภคทรัพย์ ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๘

เด็กชายกิตติศักดื ทานให้
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๘๙

เด็กชายธเนศพล อุ่นท้าว
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๐

เด็กชายเกศดา บังหลง
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๑

เด็กชายสรวิชญ์ แก่นพันธ์
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๒

เด็กชายณรงค์ชัย ศิริบุตร
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๓

เด็กชายณัฐธชัย บุญยะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๔

เด็กชายภัทรพล เนาวราช
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๕

เด็กชายธีรภัทร แช่ตัง

้

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๖

เด็กหญิงบัณฑิตา พละพันธ์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๗

เด็กหญิงนิศรา ท้าวหงษ์
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๘

เด็กหญิงปภัสรา เนาคำแพง
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๘๙๙

เด็กหญิงปภัสษร เนาคำแพง
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๐

เด็กหญิงภารดี พรมอารักษ์
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๑

เด็กหญิงสุทาวรรณ อาสา
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงนันท์นภัทส อุ่นท้าว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงพรไพลิน พิลาบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงนริศรา คุณิรัตน์
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงกนกพร มงคลกาญจน์ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงวิไลพร ศรีจันทา
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงกัลยา พรมจิตต์
๑๔/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทวีท้าว ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงเจนจิรา ศรศิลป
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๐

เด็กหญิงปณิตา คูณตระการ
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๑

เด็กชายเมษา คารวร
๒๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๒

เด็กชายอนุพงษ์ มูลมิน
๑๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๓

เด็กชายวิษณุพงษ์ วงเวียน
๒๖/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๔

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

มงคลกาญจน์
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๕

นางสาวสุทธิกานต์ มงคลกาญจน์
๒๔/๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตระการ สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๖

เด็กชายจักรพงษ์ บุญดี ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๗

เด็กหญิงพัชราภา บุญชิต
๑๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๘

เด็กชายอารุวิชญ์ อินทร์โสม
๒๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๑๙

เด็กชายจิณณพัต มันคงดี

่

๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๐

เด็กหญิงสมัชญา ผาเหลา ๘/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แสนทวีสุข ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๒

เด็กชายอนุพงษ์ ไชยผา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๓

เด็กชายธณรัฐ สิงห์คำ ๓/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงขวัญจิรา บุญชิต ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๕

เด็กชายบัณฑิตา ริวงศ์ ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๖
เด็กหญิงประไพพักตร์

ดีเลิศ ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๗

เด็กชายรัชชานนท์ พลพิทักษ์
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๘

เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ อ้วนลำ ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๒๙

เด็กชายณัฐชนน สิงห์คำ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๐

เด็กชายชายชาญ อ้วนลำ ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๑

เด็กชายพัชรพล รัตนะวัล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงวรรณรดา กุลบุตร ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงสุมินตรา ไชยผา ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงนิพาดา กุลบุตร
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๕

เด็กชายนนทชัย สิงห์สิง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๖

เด็กชายยุทธนา อ้วนลำ
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๗

เด็กชายธนพัส บัวเฝอน
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๘ เด็กหญิงพรทิพย์ประภา
ตันตะวาโย

๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๓๙

เด็กชายภานุพงษ์ ผาหยาด
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๐

เด็กชายยศพนธ์ เจริญรอย ๕/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๑

เด็กชายสิทธิพร อินทร์โสม
๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๒

เด็กชายปารวัตร ปตถา
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงบัณฑิตา อินโสม ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๔

เด็กชายราชบัญฑิต มามาก ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๕

เด็กชายเศวตโชติ อินโสม
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๖

เด็กชายกฤษดา ยางโสม ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๗

เด็กชายนนทพัทธ์ สอนสา ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๘

เด็กชายธีรภัทร แสนยามาศ
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๔๙

เด็กชายภควัฒน์ บุญสนอง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๐

เด็กชายสุธี ผาหยาด
๒๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๑

เด็กชายวันธนา สิงห์คำ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๒

เด็กชายกิตติธัช สัทธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงศศิวิมล ศรีหมอก

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๔

เด็กหญิงญาณิกา สอนสา
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำพิละ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงสุระพา วงษ์ศิริ
๑๗/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงพนิชนันท์ ผาหยาด
๑๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา ทองเฟอง
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงกาญจนา ปญสุข ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๒ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงปนธิดา คุณทท ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๑

เด็กหญิงพรภิรมย์ ประจันทร์
๒๓/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๒

เด็กหญิงสุจิตราภา อินทร์โสม ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๓

เด็กหญิงชลธิชา อินทร์โสม ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๔

เด็กหญิงวิภาพร แสนสุข ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๕

เด็กหญิงอรัญญา หาคำบุตร ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๖

เด็กหญิงนราวดี บุตุธรรม
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๗
เด็กหญิงพนัทนาวรรณ

ห่อทรัพย์ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๘

เด็กชายสุริยะ ลาพ้น
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๖๙

เด็กชายเกรียงไกร บุ้งทอง
๓๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๐

เด็กชายสุทธิราช จันทร์ทรง
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๑

นางสาวบุศรัตน์ จำปานิล
๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๒

นางสาววิรามรัตน์ ศุภกิจ ๓/๔/๒๕๑๗ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๓

นางสาวบังอร สืบสุข
๓/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๔

นางสาววรรณพร โสดี ๔/๘/๒๕๒๘ วัดไชยมงคล สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๕

เด็กชายทัศน์พล จันวิไชย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย มะหิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๗

เด็กชายณธวัตร์ วิธีโรจน์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๘

เด็กหญิงจารุวรรณ พิเคราะห์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๗๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ วันนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๐

เด็กชายรชต มองโพธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๑

เด็กชายวีรภัทร สมน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๒

เด็กชายกิตติพล หวังผล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๓

เด็กชายมะนาว กอบมณีย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๔

เด็กชายภูริพัทธ์ วันดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงพรรษชล ธิมาทาน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๖

นางนวลศรี จันทร์หงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๗

เด็กชายอรรถพันธ์ ตาท้าว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๘

เด็กชายนัฐพงศ์ วันดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๘๙

เด็กชายพลวัต ฝายคำตา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๐

เด็กหญิงอุมาวดี กองบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงวรัญญา คณาดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน วงขึง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๓

เด็กหญิงพรนภัส จันทร์ย้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๔

เด็กชายจตุรพล สตาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๕

เด็กหญิงรุจิณันย์ ละศรีจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ เหมาะสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๗

เด็กชายฐากร โคตะสิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๘

เด็กชายนวพล เจริญตา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๔๙๙๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เย็นใจ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๐

เด็กชายทัตพงษ์ อัปกาญจน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงจีรวรรณ วรรณศรี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงจิระนันท์ ผิวละมุล
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๓

เด็กชายนพนันท์ เชือสิงห์

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๔

เด็กชายวัฒนา หน่อปาล์ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๕

เด็กชายนัฐพล เหลาเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงนพกาญจน์ ณ บุญน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๗

เด็กชายกิตติวรา ฝายเพ็ชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงอรัญญา โคตสงคราม
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงสุจิรา พิเคราะห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงจิลลาภัทร สีท้าว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงขวัญสุดา สัมฤทธิ

์

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงอารยา ศรีหะจันทร์
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุธรรมมา ๙/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงวรรณดา สัมฤทธิ

์

๑๓/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๕

เด็กหญิงอัญญาพร เกษมสุข
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๖

เด็กชายชุติเทพ ศิริจันทร์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๗

เด็กชายชุติเดช ศิริจันทร์
๒๘/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๘

เด็กชายวีรพล กำเนิดสิงห์
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๑๙

เด็กชายสุรศักดิ

์

พิพัฒน์
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๐

เด็กหญิงนีรภา ชมาวัฒน์
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงอภิมลรัตน์ เขือนพงษ์

่

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พิมพ์เพ็ง
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงกุลธิดา หมันดี

่

๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๔

เด็กหญิงจิราพร ยินดี
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงสรัญญา สาริกา
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคึม วัดสว่างอารมย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๖

เด็กชายคุณานนท์ ตาอินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๗

เด็กชายสิงหา รอดภัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๘

เด็กหญิงเมธการณ์ ลอดทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๒๙

เด็กหญิงณัฏฐชา นุชบุญเลิศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๐

เด็กหญิงกนกพร ลอไกรเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๑

เด็กหญิงกนกพรรณ ลอไกรเพ็ชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๒

เด็กชายวัฒนา ทาสี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำแคน วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๓

เด็กชายศิรวิทย์ ชินทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๔

เด็กชายชัยชนะ นาคสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๕

เด็กชายธนากร วรรณวัตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๖

เด็กชายมนัสนันท์ บัวทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๗

เด็กชายอาทิตย์ สงวนพิมพ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๘

เด็กชายสุทธิมา แก้วก่อง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๓๙

เด็กชายเมฆารักษ์ วงอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงจันทิมา เครือแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงวิพัฒน์ศร มาลาวรรณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงปนัตดา แถมวัน
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๓

เด็กชายประสบโชค บุญยิง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๔

เด็กชายพันธกานต์ แสงวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๕

เด็กชายพงศกร หลักคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๖

เด็กชายจิรายุส ปาทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๗

เด็กชายตรีภพ สมสอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๘

เด็กชายเอกราช สิงห์กล้า
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงรติยาภรณ์ บุญพรม
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงนิภาพร บุญที
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๑

เด็กหญิงพัชรี โง่นแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๒

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ถามะพันธ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๓

เด็กหญิงพิชชาพร พูยะดาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๔

เด็กหญิงอารยา คำลือ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๕

เด็กหญิงอารยา เดชะคำภู
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๖
เด็กหญิงศุภาวลักษณ์ ยัญญะจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๗

เด็กหญิงชนาพร วารีพัฒน์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๘

เด็กหญิงเกตนิภา พูลศรีสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำแข้ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๕๙

เด็กชายณัฐพล อ่อนภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๐

เด็กชายธนพล วงค์เสนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๑

เด็กชายรพีภัทร โอณวัฒ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๒

เด็กหญิงลลิตา ไม้น้อย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๓

เด็กหญิงลักขณา สิงห์กล้า
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๔

เด็กหญิงวรัญญา ไม้น้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๕

เด็กหญิงอัจภรณ์ มหานิล
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๖

เด็กหญิงวราภรณ์ นนท์กัณหา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๗

เด็กชายหัตถชัย ทบสนธ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๘

เด็กชายชัชวาล บุญโจม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๖๙

เด็กชายธนบดี ละนิโส
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๐

เด็กชายภาคภูมิ ภาพสิงห์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๑

เด็กชายสถาพร เครืองกัน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๒

เด็กชายศักดิสยาม

์

นามบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๓

เด็กชายนรินทร มันเหมาะ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๔

เด็กชายวรวิช บุญเสริม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ คำแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงยุพาวดี พันธ์ขัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงพรพรม พลงาม
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงอภิญญา ภู่โหมด
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงอสมาภรณ์ พิมพ์สาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงประภาวดี แสงวงค์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ยีเข่ง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงกฤษฏา หัสนัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สมรกาศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยที วัดถำเต่า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๔

เด็กชายธนวัฒน์ ผักกูด
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๕

เด็กชายเจตณัฐ เครืองกัณฑ์

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๖

เด็กชายวายุฆ์ แก้วเนตร
๓/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๗

เด็กชายศรายุทธ ผลจันทร์
๖/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๘

เด็กชายปรเมศร์ พิมพรัตน์
๗/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๘๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำภูบาล
๘/๐๕/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๐

เด็กชายทวีทรัพย์ ปูคะธรรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๑

เด็กชายอนุวัฒน์ สอนพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๒

เด็กชายวัชรพงษ์ สู่สุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๓

เด็กชายอัษฎา จันลา
๙/๐๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๔

เด็กชายอภิวัฒน์ เนินผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๕

เด็กชายวรโชติ พรมสว่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๖

เด็กชายวุฒิเดช บุญโท
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงปวีณา ไหลหลัง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงสุกัลยา ไกลเพชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงประภาวินี สมบัติมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงกรรณิกา สนธิสัมพันธ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงพัชรพร เหรียญทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงสุพรรณี อินชะนะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงนาริสา ใจมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงริษา วงษ์จันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ชมภูวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงนฤมล นรทร
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงอาริยา บุญยืน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๘

เด็กชายธีรยุทธ ทองผุย
๑/๐๔/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๐๙

นางวิไลลักษณ์ คำเฮ้า
๕/๐๖/๒๕๑๔

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๐

นางสุภาพร วงค์สกุล
๒๗/๑๐/๒๕๑๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๑

นางนิภาพร วันทา
๒๖/๐๘/๒๕๒๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๒

นายทวี ผลจันทร์
๑/๐๕/๒๕๑๑

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๓

นายสุทัศน์ ผักกูด
๒/๐๓/๒๕๑๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๔

นางอำคา ผักกูด

๑๗/๑๑/๒๕๑๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๕

เด็กชายเจษฎาพร ผลจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงชลิดา ม่วงพูลสวาสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เนินผา
๔/๐๕/๒๕๔๗

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๘

นางสาวธาราทิพย์ วรรณบุตร
๑๙/๐๖/๒๕๒๐

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนิคมเกษม

นิคมเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงนพร อินทะแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๐
เด็กหญิงศิริพรรณนภา

มาลัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงนทสรวง วงศ์ชาลี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงณัฐถินา ชอบเสียง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ อินทะแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ พันแสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ หาญระเบียบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงเพชรไพลิน ประดิษฐชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงสุชัญญา ทับทิมใส
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงพิมผกา เจือจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๒๙

เด็กชายนราธิป พลงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๐

เด็กชายวชิรวิชวิทย์ ยอดทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ส่องแสง
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๒

เด็กชายพีรภัทร ขันตีเรือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๓

เด็กชายสิทธิกร คนคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เสียงลำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๗ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๕

เด็กชายนนทนันท์ จันทร์แก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๖

เด็กหญิงวิภาภร ทองเลิศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๗

เด็กหญิงหยกมณี มีหิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๘

เด็กหญิงดารุณี ภูเขา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๓๙

เด็กชายชินวัตร หอมหวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๐

เด็กหญิงพรชิตา ตันตะละ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เจือจาน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๒

เด็กชายกิจตระการ กลินหอม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงคุนัญญา สุขโต
๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๔

เด็กชายสมบูรณ์ อ่อนคูณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงปยะดา วิชัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ บุตรสีน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

โพธิทอง

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงตวิษา เรืองแสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๔๙

เด็กชายวุฒิชัย เรียมศร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๐

เด็กชายภูบดี คล้ายพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ มีโชค
๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๒

เด็กหญิงณัฐภัทร อยู่มีคง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๓

เด็กหญิงปยมาศ จันทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงปภัสสร เงาแจ้ง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๕

เด็กหญิงศุภรดา บรรเรืองทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๖

เด็กหญิงนัฐนันท์ เจียงคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๗

เด็กหญิงศรัญญา เชือสูง

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๘

เด็กหญิงณัฐพร แก้วลี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๕๙

นายธนวัฒน์ สีลับสี
๑๘/๕/๒๕๔๑

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๐

เด็กหญิงณัฐริกา รืนเริง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๑

นางสาวมนัสวี มีโชค
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๒

เด็กชายวินัย อินทมาต
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๓

เด็กชายเสน่ห์ สุโภภาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ผลบัว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๕

เด็กชายอนันตชัย ศิริวุฒิ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองดี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๗

เด็กชายชัยภัทร เหล่าปุย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๘

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ทัดศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๖๙

เด็กชายชวัลวิทย์ สังข์ทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงอริศรา ไตรกิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๑

เด็กหญิงคนึงนิจ คงได้
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๒

เด็กหญิงสุภาวี ผลาเลิศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๓

เด็กหญิงสุนิตา หอมเย็น
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๔

เด็กหญิงศศิธร บัวรอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงสมฤทัย ทัดศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงภัทราพร จำปานาค
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงกรพินท์ แสนทวีสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปจฉาภาพ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงชลิตา ปญญาคง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๐

เด็กชายวราเมธ กิงทอง

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๑

เด็กชายกฤษฎา วระสาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๒

เด็กชายอมรเทพ แสวงศิลป
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๓

เด็กชายไกรสร ทองนุ่ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๔

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมแก้ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๕

เด็กชายฐิติ ชาคะวิเวท
๑๗/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๖

เด็กชายอเนกพงษ์ คงตางาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๗

เด็กชายอนุวัทย์ พินิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงสิริวรรณ เปนมงคล
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงปยธิดา เขือนวงศ์

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๐

เด็กชายณัฐริกา ศิริวุฒิ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๑

เด็กชายภัทรพล พรมศาลาเฆค
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ภาผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๓

เด็กหญิงมินตรา บุญชิต
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย ดอนหวาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๔

เด็กหญิงนันทิชา พูลทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย ดอนหวาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๕

เด็กหญิงปทมาภรณ์ พันธ์ขาว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย ดอนหวาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๖

เด็กหญิงวาสิฏฐี กาบบัว
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประสิทธิศึกษาสงเคราะห์

์

ดอนหวาย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๗

เด็กชายศิริศักดิ

์

เครือสุวรรณ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๘

เด็กชายวิมฬ โนนแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๑๙๙

เด็กชายชัชวาล สุขมี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๐
เด็กชายพระประเสริฐ

กิงทอง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงขวัญฤทัย ชมพู
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธ์กลาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงเกศสุดา เรือนพิมพ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๔

เด็กหญิงรัตนาพร เพียรดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๕

เด็กหญิงกาญจนา สีคง
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงสรวงสุดา สุวรรณสิม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๗

เด็กหญิงลักขณา วงศ์ศรีกุล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล)

ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๘

เด็กชายจันทกานต์ พันธ์คำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๐๙

เด็กชายพีระพัฒน์ สีบัวลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ บุญชู
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๑

เด็กชายบวร ถมปด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๒

เด็กชายรัฐพงษ์ ชินทวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี ศิริพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๔

เด็กหญิงสุภาพร จันบุลม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ กิงทอง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๖

เด็กหญิงศิรินันท์ ประเสรฐศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๗

เด็กหญิงบัญชลี สิมมา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๘

เด็กชายดวงสมพงษ์ แยงส่อง
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๑๙

เด็กชายพรสวรรค์ พุฒทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๐

เด็กชายสิทธิโชค อุ้มบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงกาญจนา คำนึง
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธ์เจริญ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงบุญนิสา บัวใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๔

เด็กหญิงชฎานันท์ ภารภิรมย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๕

เด็กชายพิรมพร ชายงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๖

เด็กชายธีระพล บุญยิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๗

เด็กชายนพฤทธิ

์

เสาร์คำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๘

เด็กชายพรพิษณุ พุทธรัตน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงเกียรติสุดา ทองอาจ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงสุรัสวดี แสงทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงอโณมา กุลบุตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงเนตรนภิส ถนอมจิตต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ชินทวัน
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๔

เด็กชายยศชัย ชูบุญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๕

เด็กชายอรรถชัย สมเสนาะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรัพย์มูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๗

เด็กชายปาฏิหาริย์ ผลทวี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๘

เด็กชายสมพร ดอนชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๓๙

เด็กชายศราวุธ วงค์จันทา
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๐ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๐

เด็กชายวิทวัส สมแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๑

เด็กชายเอกพล ผลทวี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๒

เด็กชายดนัย คำจุน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงพรธิตา ดำมา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงอุไรพร ทรัพย์มูล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงพลอยชมภู ใจแก้ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงพรนภา ทรัพย์มูล
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงสุวิชาพร นรมาตร์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๘

เด็กหญิงธิดาวรรณ ปตถา
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๔๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ แนนดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงจิรภัทร ศรีกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา ยีโถ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงนภาพร กันตะบุตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๓

เด็กชายปาณชัย ทองคำใส
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๔

เด็กหญิงกฤษพงษ์ พรมดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงชุติไชย โนนแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๖

นางสาวชาตรี เหลืองงาม
๒๔/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ผลทวี
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๘

เด็กชายปยะรัตน์ แสนทวีสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๕๙

เด็กชายมนตรี มูลนา
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๐

เด็กชายศิวพงษ์ สมเสนาะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๑

เด็กชายเจนยุทธ สมเสนาะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๒

เด็กชายณรงยศ ผลทวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๓

เด็กชายทักษ์ดนัย แสนนาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๔

เด็กชายวรพล คณะศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มหาไชย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๖

เด็กชายธรรมนูญ บุญช่วย

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๗

เด็กชายอภิรักษ์ แสนนาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๘

เด็กชายสุวัฒน์ ตะเภาแดง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๖๙

เด็กชายเอกพงษ์ ผลทวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๐

เด็กชายธฤตวัน นาทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๑

เด็กชายธรณิศวร์ นาทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๒

เด็กชายสรยุทธ กลินฟู

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๓

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ผลทวี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงอารยา ผลทวี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงพิมพ์นภา บุญเต็ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงสุภัสสรา ผิวทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงอุไรวรรณ สมแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงเจนจิรา สุขพันธ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงปยะดา จันทร์คำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๐

เด็กหญิงอรอนงค์ บัวหอม
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๑

เด็กหญิงไอยรา สุวรรณมัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๓

เด็กหญิงพรศิริ เหลืองงาม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๔

เด็กชายณัฐพล คำงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงนันทิดา รสเย็น
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลผล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงนิตยา อินทนาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงกังสดาร ธานี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๘๙

เด็กชายชนะโชค ทวีเขตกรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๐

เด็กชายธเนศวร บุกะจำปา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๑

เด็กชายสุรเดช พูลผล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๒

เด็กชายธนากร ทรัพย์พงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๓

เด็กชายศรคีรี ผิวงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เครือพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๕

เด็กชายจิรพงษ์ ผาสุก
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๖

เด็กชายถิระยุทธ สมผิว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๗

เด็กชายมานะชัย เกตุภูงา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๘

เด็กชายมีเดช จันทร์กลม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๒๙๙

เด็กชายบุญเย็น บุญศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๐

เด็กชายรัฐชัย บุญชิต
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๑

เด็กชายวัชรากรณ์ สามี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๒

เด็กหญิงบุญทริกา บุญชิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๓

เด็กชายทักษพงศ์ พานิชนอก
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๔

เด็กชายพรสธิต ริเริม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๕

เด็กชายธนากร มีคุณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงจิราพร อ่อนนวล
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงวารุณี บุญชิต
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงอินธิรา ขุ่ยภูมี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงนวิยา ริเริม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงสิรินทรา แพงศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๑

เด็กหญิงรัตนา จันทะนาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๒

เด็กชายรณชัย สระพิมพ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงนฤมล บุญชิต
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงอุมากร บุญกอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๕

เด็กหญิงชุติมา คำสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา โนนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๖

เด็กหญิงรุจิมาตร์ สารเมธา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนตาลสุมพัฒนา โนนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๗

เด็กชายปุญญฤทธิ

์

บุญทศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งกบ โนนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงประภัสสร ทองเรือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งกบ โนนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงอังคณา พงสินชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งกบ โนนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๐

เด็กหญิงสุดดาว กาบบัว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรงกลด
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ นามสอน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๓

เด็กหญิงณัฐภัทร์ พะสียา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๔

เด็กชายธนวัฒน์ พรมบรรฑิด
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ กัญตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๖

เด็กหญิงนงนุช ใยเมือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๗

เด็กหญิงนภา พิมพาเกษ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงปทมวรรณ ไสยา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงพัชชริดา เลขะสันต์
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๐

เด็กชายพีระพันธ์ แสนสุข
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ โมฬชาติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๒

เด็กชายภูวดล ไชยศร
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๓

เด็กชายสงกรานต์ แก้วพาปราบ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นิโรรัมย์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงสุมน พุฒเคณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๖

เด็กชายอนุวัฒน์ พงค์ภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ ขวัญเมือง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มังตะการ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๓๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สามิภักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงกนกกร ช่อมาลา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๑

เด็กชายกฤษฎา แก้วพระปราบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงกัณจนา บุตโท
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงกันติยาภรณ์ ปาจิก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๔

เด็กชายชาคริต พิมพาวัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๕

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โคจร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๖

เด็กหญิงตรีทิพย์ ชัยมูล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๗

เด็กชายธนกร จันดาคูณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๘

เด็กชายธนพล โคตรพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๔๙

เด็กชายนนธวัช สมภาวะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๐

เด็กหญิงนภาภรณ์ งอบสูงเนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๑

เด็กหญิงนิรชา นามนาง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๒

เด็กชายบดีศร พิลารัตน์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๓

เด็กหญิงปณัฐดา รัตนเพชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๔

เด็กชายปรเมศวร์ บาทสุวรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงปยะพร งามเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงพรชิตา ลาเลิศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงพรรณทิวา กตัญู
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงพัชราภา ไชยเนตร
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๕๙

เด็กชายพีระภัทร มานะดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ไชยพล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงรัชนี เดียงกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๒

เด็กชายวุฒิชัย ศรีศักดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๓

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

สร้อยมาลุน
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๔

เด็กหญิงอรอุมา ธรรมมามนต์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๕

เด็กหญิงอัญญารัตน์ สืบผง
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๖

เด็กชายอานนท์ สิงหา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๗

เด็กหญิงอาริญา สมมุ่ง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๘

เด็กหญิงอารียา สุนิพัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๖๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ขำบัณฑิตย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงโสภาพร บุญมานัด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกชำแระ วัดโคกชำแระ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงจิราพร โยธา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถาวร วัดโนนกลาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๒

เด็กชายกมลรัตน์ บุญเรือง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๓

เด็กชายกันต์ธร ธนาภรณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงขวัญหทัย บรรประจง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงจินตนา ศิรินัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๖

เด็กชายณัฐพงศ์ เหล่างาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๗

เด็กหญิงณิชกานต์ ลือชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๘

เด็กชายทัศไนย สมจิตร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๗๙

เด็กชายธนาดุล ด้วงแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๐

เด็กหญิงนฤมล คำมนตรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ บัวคำสิงห์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงพัชรี นิลบาลัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงรัชดา บุญวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงวรัญญา พลเมือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงวันทนา พรรษา
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงศิรินันต์ ดวงแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงสิริวิมล คำเกษ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงสุจิตรา คณาสิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงสุพิศตา อาจอุดม
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๐

เด็กชายเอกยุทธ แขมคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๑

เด็กชายเอกราช เหล็กเพชร

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ดวงแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย มุ่งนา
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงชนัดดา นูรักษา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงชลลดา ทีรวม
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๖

เด็กชายภูวนารถ พรมสว่าง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๗

เด็กหญิงรพีพร พันธุมี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงวรรณวิมล ไสยา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงศิริเพ็ญนภา อรรคธรรม
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๐

เด็กหญิงสมิตา จำปาสี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วเขียว
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๒

เด็กชายสุรเชษฐ คณาสิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๓

เด็กชายกฤษติภัทร์ ประเมินชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๔

นายนพชัย บุญรินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๕

นางสาวสิริรัตน์ นวลเปล่ง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๖

นายอภิวัฒน์ จิตรแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๗

เด็กหญิงอรทัย ชุมพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งศรีอุดม วัดโนนสนาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๘

เด็กชายรุ้งตะวัน ไชยพล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๐๙

เด็กชายวัฒน์ชิระ พิมมาตร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๐

เด็กชายสาคร สมศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงณัชชา ปดด้วง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๒

เด็กชายชนะภัยร์ ถุระพิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา ทองแท่น
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัลวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๕ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นามขำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๖

เด็กชายฉัตรมงคล หลักชัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๗

เด็กหญิงณัฐธิดา จันทกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงทัศนีย์ จันทะกุล
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๑๙

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญมาทน
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๐

เด็กหญิงปามิลักษณ์ ดาสันทัด
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๑

เด็กชายผดุงเดช บุรัชการ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๒

เด็กชายพรเจริญ ใยเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๓

เด็กชายพิทักษ์ ทุมมา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๔

เด็กหญิงรังสินี ไชยรักษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๕

เด็กหญิงวรลักษณ์ มาตจัตุรัส
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๖

เด็กหญิงวารุณี คิดประเสริฐ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๗

เด็กหญิงสกาวรัตน์ บรรเทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๘

เด็กชายอนันดา นวลเปล่ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๒๙

เด็กหญิงอภิสราวงษ์ ไชยพล
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๐

เด็กชายเสนา ศรีสำอางค์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๑

เด็กหญิงแฟนต้า กาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๒

เด็กหญิงชนิดา ประจักษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๓

เด็กชายธนพล โสพิมพ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา พันนาริน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๕

เด็กชายอาณกร บุดดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๖

เด็กชายนันทวัฒน์ จินดาวัลย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๗

เด็กหญิงสุภาพร สืบสิมมา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๘

เด็กชายเฉลิมชัย เจริญทัศน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๓๙

เด็กชายธีรภัทร บุญประวัติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ บุญบรรดา
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา วัดปานาเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๑

เด็กหญิงชลิตา เหมือนมาต
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๒

เด็กชายธนวินท์ เหล่าเมือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๓

เด็กหญิงนิศาชล อุสาห์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๔

เด็กหญิงนำฝน จันดีสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงพัชรพร บรรลือ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงมาลัยรัตน์ คำแพงจีน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๗

เด็กหญิงยมาภรณ์ มีคำนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๘

เด็กชายศาสตรา สารีพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๔๙

เด็กชายสิทธิเดช ลำเพือย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๐

เด็กชายสุพลนนัย หงษ์ทอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๑

เด็กหญิงกนกพร พันธ์สวัสดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๒

เด็กชายพีระวัฒน์ สมสาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ลุสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๔

เด็กชายอลงกรณ์ สีนำเงิน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๕

เด็กชายณัฐพล ถนนนอก
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๖

เด็กหญิงดาราวรรณ มุกดากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๗

เด็กชายธีรไนย โคตรสาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๘

เด็กชายพลวัฒน์ ผิวขาว
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๕๙

เด็กชายรพีภัทร ด้วงทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๐

เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์รัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๑

เด็กชายศราวุฒิ ผิวเหลือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๒

เด็กหญิงศิริภัสสร สดชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๓

เด็กหญิงสุจิรา เสนศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๔

เด็กชายพงศธร จันละบุตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชาบุญเรือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๖

เด็กชายยุทธนา สืบสิมมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๗

เด็กหญิงศิริวรรณ มุลตีกะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา ลาธุลีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๖๙

เด็กชายอธิพงศ์ กุลบุตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๐

เด็กหญิงอรปรียา เนียมกระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา คำภาทู
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๒

เด็กชายธนกร อุตราช
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๓

เด็กชายปยพัทธ์ จินาพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๔

เด็กชายยศพัฒน์ แก่นทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๕

เด็กชายอนันตชัย สิงห์ซอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทองนุ่ม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงชญาดา สารีพันธ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๘

เด็กหญิงนิประภา ศุภบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๗๙

เด็กชายพีรภัสณ์ ศรีชาลู
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๐

เด็กหญิงสิทธาสินี ไชยศิริ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๑

เด็กหญิงสุจิตรา ทวีมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๒

เด็กหญิงสุชาดา บรรลังกุล
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๓

เด็กชายสุวัฒน์ สุวรรณทับ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๔

เด็กชายอดิเทพ วรรณเสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงเกษมณี เกือกูล

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงกมลชนก มิงขวัญ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา เศษจันทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงขวัญชนก บุญสุตม์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๐

เด็กชายจักรินทร์ สลับศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ใจศิล
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงณัฐิดา ลาเฟย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๓

เด็กชายธนาวุฒิ จันทานิต
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๔

เด็กหญิงนัฐยา คำแพง
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงนันทิตา คำแพง
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองคำ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๗

เด็กชายปวริศนร์ มิละวาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมวิชัย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงวรรณนิสา สีหาราช
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๐

เด็กหญิงวรัญญา บุตรดาษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ยศศิริ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๒

เด็กหญิงอภิธิดา บุตดีพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๓

เด็กชายอัครพล กิงปอง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๔

เด็กชายธนโชติ นวลอินทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ ยศศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๖

เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๗

เด็กหญิงนริตา หงษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๘

เด็กชายมณัฐ มะหา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๐๙

เด็กชายมนัสชัย สมบูรณ์ผล
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๐

เด็กชายรพีภัทร เพ็งบุญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๑

นางทิพมณี สายเมฆ
๒๐/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๒

นายนพพร ทองสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๓

นางสาวพุทธวรรณ มันคง

่

๑๓/๐๘/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๔

นายศรีนวล สายเมฆ
๑๑/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๕

เด็กชายคทาธร โพธิชัย

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๖

เด็กชายชนาธิป ยอดนารี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงภัควดี เรืองผาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๘

เด็กชายภาณุเชษฐ แก้วสง่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๑๙

เด็กชายวาคิม สายสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๐

เด็กหญิงสุพัตร์ตา วงษ์ไชยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๑

เด็กหญิงสุมินตา วงษ์ไชยา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๒

เด็กหญิงณัฐนันท์ ฐานะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๓

เด็กหญิงติยาภรณ์ ชาภักดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๔

เด็กชายธวัชชัย เสนาะศัพท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

จันทร์ไกล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๖

เด็กชายพงศภัค หอมเชย
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๗

เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

ทองรส
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีอ่อน
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงวนิศรา พรจันทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ กัญญาสาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยชนะ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงกินรี ชมอินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงกุลปริยา พรมทา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวใหญ่

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปญญาคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา แย้มชุมพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กุลบุตร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๘

เด็กหญิงประภาพร จันแสง
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๓๙

เด็กชายปยะพงษ์ พงษ์ภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๐

เด็กชายพลพล พรมเคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ศิริสุทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๒

เด็กหญิงวรนันท์ แสงแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๓

เด็กหญิงวิจิตรา บุญสงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๔

เด็กหญิงศตพร พลหาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ประทุมเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๖

เด็กหญิงสุธิดา นาลาสาย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๗

เด็กชายสุวัจชัย พรมมิภักดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สืบสิมมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงโศภิตตา พงษ์ภา
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงจิราพร สาริพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๑

เด็กชายธีรพัฒน์ รุ่งเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงปนัดดา สายเมฆ
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๓

เด็กหญิงภัสพร ผาเหลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

โพธิกุล

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

แย้มชุมพร
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๖

เด็กชายเอราวัฒ จันใด
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๗

เด็กหญิงธัญรดา วงค์โสภา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๘

เด็กชายปญญา สุขเจริญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๕๙

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ วงค์เสนา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๐

เด็กชายยุทธนา แก้ววงษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริณู
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๒

เด็กหญิงกชกร พรมภิภักดิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๓

เด็กหญิงกุลญรัตน์ พุฒพิมพ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๔

เด็กชายจุฑาพล พาเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๕

เด็กชายชัยธวัฒน์ พวงพิมพ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ภักดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงญาดาวดี จันทร์แรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๘

เด็กหญิงณัฐฐาพร ไชยโคตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๖๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ปตถา
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๐

เด็กชายธีวทัศน์ พลปญญา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๑

เด็กชายพลพร แพงพรมมา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๒

เด็กชายภัทรพล สายแวว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงมลศิลา ปาละวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๔

เด็กชายรัชภูมิ จันทร์ใด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๕

เด็กชายรันภัส ประนามเส
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๖

เด็กชายศรายุทธ จันทร์วงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๗

เด็กหญิงศิริวิภา บุญมางำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๘

เด็กชายอภิรักษ์ แก้ววิชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงจิดาภา อุสาพรหม
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

พูลสุข
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงชญานินทร์ อนันต์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๒

เด็กชายชนวีร์ ราชการดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงฐิติชญาพร พุฒพิมพ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๔

เด็กชายตะวัน พรมโคตร
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๕

เด็กชายธนภูมิ ขำเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๖

เด็กชายธราดล ระเมิด
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ดวงแก้ว
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๘

เด็กชายธีระชัย น้อยงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงนริศรา สิงห์ทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๐

เด็กชายปยะเดช บุระเนตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๑

เด็กชายปุณยวิชญ์ ศรีวะอุไร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แสนยามูล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงพัชราภา จันทรง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๔

เด็กชายมานิตร ไชยพล
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๕

เด็กหญิงรัตนาวดี ทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ มีคำนิล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงสุชัญญา ปนหอม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี อัมพร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงอรัญญา อบมาพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๐

เด็กชายอัครพนธ์ ศรีประสาร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๑

เด็กหญิงอารยา พรมเคน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๒

เด็กชายเกรียงไกร ชนะชัย
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๓

เด็กชายเศรษฐพงศ์ มัตตะนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๔

เด็กชายไกรภพ พรมเภา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร จารุการ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๖

เด็กชายจีระศักดิ

์

ศิริวรรณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๗

เด็กชายชัยมงคล แก้วคูณ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๘

เด็กชายถิรวรรธต์ บุญฉวี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๐๙

เด็กชายธนันท์ชัย หอมวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๐

เด็กชายธีรนันท์ ปทุมทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๑

เด็กชายภานุมาศ เมอมะนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ ชาวนา
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงวริศรา สืบหล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงสุพรรณี คำสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงสุภัตรา อนันต์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๖

เด็กหญิงสุมาลี อนันต์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองละมุน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ มิละวาล
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๑๙

เด็กชายจิรายุ มุสิกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๐

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ บัวพุฒเจริญรักษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงพิยดา ขันทา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๒

เด็กหญิงรัชนีกร อรรคธรรม
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๓

เด็กชายฤทธิชัย เพ็ชรฤทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงอินทิรา มาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๕

เด็กชายพิชิตชัย ไสยา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ สายเสน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงเกตุกนก คำลี
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๘

เด็กชายเดชทนง ก้านน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๒๙

เด็กชายวันชัย สายโส
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๐

เด็กหญิงอนัญญา จันดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๑

เด็กชายอนุชา รัชวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๒

เด็กหญิงเยาวภา สาวันดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงกาญจนา บุตรสะวะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๔

เด็กชายกิตติพงศ์ ทองละมุน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หกลา
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เบ็ญพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๘

เด็กชายพบธรรม จันทร์ทิมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงราตรี แก่นกาล

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๐

เด็กหญิงสมิตา ธีระจินดา
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย เกงขุนทด
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา นาคสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๓

เด็กหญิงสุพิชชา คำประภา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๔

เด็กชายไชยยศ โสจิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๕

เด็กหญิงกมลชนก โคตรสารี
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๖

เด็กชายประจักษ์ อิศรางกูร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๗

เด็กชายรพีวิทย์ ดวงจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงรัตนาวดี วงค์แก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๔๙

เด็กชายสัญชัย ยะพลหา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๐

เด็กชายเชษฐา เสถบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๑

เด็กชายกฤษฎา แนบเนียน
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ไชยรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงฐาปณี ว่องไว
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๔

เด็กชายพีระพัฒน์ แสนนารักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๕

เด็กชายวชิระ นิลบาลันต์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๖

เด็กหญิงกชกร ทับแสง
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๗

เด็กหญิงกัลยาณี วงค์แก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๘

เด็กชายนพนันท์ นันทา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงนรินดา อรุณ
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๐

เด็กชายรุ่งตะวัน อาชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงวรรณเลขา แก้วพระปราบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๒

เด็กหญิงอุไรพร จันทกร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงชลนิดา บุรารัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๔

เด็กชายธันวา สุบงกช

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๕

เด็กชายนันทวัฒน์ พิลาม
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงพรนภา โฮนอก
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงพินทองทา พิมพาลัย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๘

เด็กหญิงรัตนา กัญญาสาย
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา เจริญผล
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๐

เด็กชายสุภัทร แสนสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๑

เด็กหญิงแพทองธาร พิมพาลัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๒

เด็กชายธีระพงษ์ บัวสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๓

เด็กชายนัฐภูมิ คำภาคต
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๔

เด็กชายนันทพล แสงใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๕

เด็กหญิงประกา ศรีแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๖

เด็กหญิงรินฤดี คำใส
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงศลิษา คันทา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงสิตานัน ขำคำ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงสุภาวดี รัชวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงสุวรรณดี คันทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๑

เด็กชายอาจณรงค์ แสนยำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๒

เด็กหญิงเกตศรินท์ ขุนโทนิล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๓

เด็กชายกติศักดิ

์

บุญร่วม
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๔

เด็กชายพิทักษ์ คันทา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วิลาวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๖

เด็กชายวีรพัฒน์ สุพิส
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงอาทิตยา กูบโคกกรวด
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงขนิษฐา จันดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๘๙

เด็กชายธรรมนูญ หลวงเพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๐

เด็กหญิงสุพิชชา อาจอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักเพือน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๒

เด็กชายพงศกร คำจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงพรรณปพร บัวใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๔

เด็กชายภราดร ขุนนะรา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๕

เด็กหญิงมณฑิตา พลกระโทก
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๖

เด็กชายวีระวัฒน์ ขันแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๗

เด็กชายเตชัส รุจิวิทยานนท์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๘

เด็กชายเอกรัตน์ ตะนัยศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๖๙๙

เด็กชายทศพรชัย คำแสนราช
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๐

เด็กชายธีรภัทร ขวัญคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงบุญมี ทิสา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงปนัดดา สีแสด
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๓
เด็กหญิงประภาพรรณ

เอกพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ เห็มราช
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๕

เด็กหญิงสิริกร คำจันทร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๖

เด็กชายจักรกฤษณ์ แจ้งสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ใยสุข
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๘

เด็กชายปญญาพล นนท์วงษา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๐๙

เด็กชายพรหมพิริยะ คำพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๐
เด็กหญิงวรรณวรินทร์

เหมราช
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงแพรพิไล เจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๒

นายธีระศักดิ

์

ญาณศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงนุธิดา ดวงมณีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๔

เด็กหญิงกรรนิการ์ โมตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๕

เด็กชายกรวิชญ์ วงค์ใหญ่
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงกุลปริยา บุญไชย

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๗

เด็กชายณัชพล หงษ์มณี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๘

เด็กชายธนกฤต จันทสิงห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๑๙

เด็กชายธราเทพ ปดถาพิมพ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๐
เด็กหญิงสุพรรณกัลยา

โมลาศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๑

เด็กหญิงสุพรรษา โทบุตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๒

เด็กชายอรรถนนท์ ทองมาก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๓

เด็กชายกล้าหาญ พันธ์ผา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๔

เด็กชายจรกฤตย์ ทรายทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๕

เด็กหญิงจิดาภา ธรรมเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ อุดทภู

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๗

เด็กชายทศพล กาลวัน
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๘

เด็กชายธนภัทร์ พระจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๒๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปทธมาต
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญฤทธิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๑
เด็กหญิงประกายแก้ว

เหมมณี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๒

เด็กชายประกาศิต ข่าทิพย์พาที

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๓

เด็กชายปยวัช เพ็งแจ่ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๔

เด็กชายยุทธนา สารมาคม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์ชนะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๖

เด็กหญิงวีรดา แดงฝน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา จันทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงอภิญญา พิมพกรรณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๓๙

เด็กชายอิทธิพล ชุมคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๐

เด็กชายโภคิน บุญเพิม

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ คิอินธิ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๒

เด็กชายประสงค์ สรสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๓

เด็กชายปวริศ เชียวชาญ

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๔

เด็กชายพชรพล เหมราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๕

เด็กชายฤทธิเดช กันยามา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๖

เด็กชายวีรวัฒน์ ศิริพันธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๗

เด็กชายสิทธิกานต์ สิมมา
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๘

เด็กชายสีหราช ยาเลิศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๔๙

เด็กหญิงจีรนันท์ คำจันทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๐

เด็กชายตระกานต์ ทวีสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๑

เด็กชายธีรพนธ์ วงพุธทะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงพุธิตา ทองเงิน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

นันตริ
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๔
เด็กชายกฤษฎาณุพงศ์

ทันวิมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๕

เด็กชายสิทธิพร เอกทัน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงกนกวรรณ กุดวงค์แก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๗

เด็กหญิงจิราพร วังตะเคน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๘

เด็กชายณัฐพนธ์ สันทะสอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๕๙

เด็กชายธนากร สีด้วง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๐

เด็กชายพุทธิพงษ์ สวนไธสง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๑

เด็กชายวรรธนะ ท้าวนาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๒

เด็กชายสุรทิน จูมโฮม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา ทันวิมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงสุธาสินี มะศรีหา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

กิเลน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงกีรติกา อธิพงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๗

เด็กชายณัฐฐิตพงษ์ โกสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๘

เด็กหญิงถิรพร พรมศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๖๙

เด็กชายสุรัตน์ สุขมา
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๐

เด็กหญิงนันทิชา สังสอน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๑

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

จรูญแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงสุนิตา ทันวิมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๓

เด็กชายอนันตภูมิ ตุนา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๔

เด็กชายอนุชิต ทันวิมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๕

เด็กหญิงเจนจิรา พรมพิลา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๖

เด็กหญิงตะวัน ขันทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๗

เด็กหญิงธัญจิรา ไชยโคตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงนันท์นภัส เจริญเวียง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๗๙

เด็กชายปฏิพล กุลธิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๐

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ ผิวคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๑

เด็กหญิงมุขสุดา มาลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๒

เด็กชายระพีพัฒน์ ผานันท์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๓

เด็กชายวงศกร พลาผล
๑๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๔

เด็กหญิงกุลณัฐ สังสอน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๕

เด็กหญิงลลิตพรรณ สมเกตรินทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๖

เด็กชายวัชรพงศ์ สันทะสอน
๑๓/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๗

เด็กชายอดิศร พุ่มจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงสิรินดา ขันที
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๘๙

เด็กชายกรชวัล คันที
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๐

เด็กหญิงทัดษพร จันทะโส
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๑

เด็กหญิงพัชราวดี ทองน้อย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๒

เด็กหญิงภัทรพร ชืนชม

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๓

เด็กชายยศกร แรกเลียง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๔

เด็กชายวัฒนชัย วามะขัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๕

เด็กชายศตวรรษ คิงคำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๖

เด็กชายสราวุธ กำเนิดสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๗

เด็กชายอธิป ศิริจันทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๘

เด็กชายอัฐพล สังวน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๗๙๙

เด็กชายก้องภพ นามมิโก
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๐

เด็กชายจิโรจน์ ธรรมกุ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๑

เด็กชายธีรพงษ์ ขันที
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีชะนะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๓

เด็กหญิงปยวรรณ สายบุญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๔

เด็กชายภณาลักษณ์ อบคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๕

เด็กชายวสุพล ทิศวงษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๖

เด็กหญิงสายชล มันแก่น

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๗

เด็กชายอนันตพล สมัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๘

เด็กชายอภิวัฒน์ บรรทะโก
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๐๙

เด็กชายอรุณเดช เสตรา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงอาทิตยา สมสถิสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๑

เด็กชายนิติพงษ์ ยาเคน
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๒

เด็กชายวัฒนา โพธิไพรสน
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๓

เด็กชายสุกนต์ธี จูมพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๔

เด็กชายนรินธร จันทร์ศิริ
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๕

เด็กชายรังสรรค์ สุวรรณเพชร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๖

เด็กชายศตวรรษ จันทร์สาย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ สาระจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๘

เด็กชายรัฐกฤษ ศาลาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๑๙

เด็กหญิงสุวัตติยา สายสุด
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๐

เด็กหญิงอริสา ฝางคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๑

เด็กชายรัฐพงษ์ สุริยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๒

เด็กชายภคพงศ์ ภักดีล้น
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๓

เด็กชายวรรณชัย อุตสาหะพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๔

เด็กชายกิตติกร ร่วมสุข
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๕

เด็กชายทักษิณ เรืองแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๖

เด็กชายธราดล ภูมิลำเนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงณัฐชนัน คันธภูมิ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๘

เด็กชายธิติวุฒิ ชาวไร่
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๒๙

เด็กหญิงรัตน์ดา จันทะสิงห์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๐

เด็กหญิงวิชชุดา จันทสิงห์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงศุภากร สว่างงาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงจตุพร แก้วลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๓

เด็กชายธนากร กอบเกือ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงปณิดา ไชยบัน
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๕

เด็กชายปวิณกร ธุลีผง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงปาลิตา ไปนัน

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงยุจินดา สามิลา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงอรปรียา อระไง
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๓๙

เด็กชายระพีพัฒน์ อินถา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สมบูรณ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๑

เด็กชายเอกพันธ์ ชำนาญ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๒

เด็กชายวรวุธ คัชรินทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงศุลีรัก บุตราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงวราภรณ์ สมศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๕

เด็กชายกันตินันท์ ศรีสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๖

เด็กชายชัชวาล ศิริจันทร์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๗

เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทะโส

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๘

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พูนโชคชัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วงศ์สาลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๐

เด็กชายนันทวัฒน์ จูมพล
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๑

เด็กชายบุรินทร์ พรมสี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศิริจันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา โสดามรรค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บัวใหญ่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงนันต์ธิดา สีหัน
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงพิชญา แน่นหนา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงวิจิตรา หอมดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงวิลัยพร สะทำโล
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๕๙

เด็กชายวุฒินันท์ บัณฑโก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๐

เด็กหญิงสาริกา พระพงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงสุกัญญา ไกรศรีทุม
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงอรอนงค์ แพงคำลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงอุษา วรพุฒิ
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๔

เด็กหญิงกฤษณา ดาบคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๕

เด็กหญิงกัญจนา เว็ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๖

เด็กหญิงจิรนันท์ อุดมญาติ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๗

เด็กชายชัยณรงค์ สามิลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๘

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ปราณีวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๖๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ใสแสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๐

เด็กหญิงนุสบา จันทะสี
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๑

เด็กหญิงพัชรา อุทัยประดิษฐ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ระวี ศรีจันทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๓

เด็กชายมิตรชา อินทร์นอก
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๔

เด็กหญิงรัชนีกร คำสอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงวรรณิศา กรุณา
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๖

เด็กชายวันชัย จำเริญ
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๗

เด็กชายศราวุฒิ วรรณกาล
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๘

เด็กชายศักดิดา

์

สุพิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๗๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ กอบเกือ

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงศิริวงศ์ ฝากกลาง
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ วิชาไพร
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงสุนิลตรา พันทวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๓

เด็กหญิงสุพรรษา พลอยยอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงอติกานต์ ต่อนคำสน
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงอรทัย ช้างสาร
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงอรอินทุ์ กรุณา
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงอรัชพร ลำพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๘

เด็กชายเพชรกล้า จงเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๘๙

เด็กชายจักรกฤษฎิ

์

เอียมสุข

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงชลธิชา สาเกตุ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๑

เด็กหญิงชุติมา หมันนิยม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๒

เด็กชายดุสิทธิ

์

ศรีสุระ
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงนภสร สืบวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงประคอง นวลจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงภัคจิรา สมพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๖

เด็กหญิงมนตรี สุพิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสุระ
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๘

เด็กหญิงส่งอุบล สุขสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๘๙๙

เด็กหญิงอรัญญา บังศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๐

เด็กหญิงเปรมวดี สีงาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๑

เด็กหญิงเพชฎา พุทสาเดช
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๒

นางสาวจารุวรรณ ปตไตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงนิธินาฏ เวทนา
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๔

นางสาวปนัดดา บุญไชย
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๕

นางสาวสราพร ทรัพย์คำจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๖

นางสาวชนากานต์ ศิริจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๗

นายธนศักดิ

์

นิวทอง

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๘

นายพงษ์ศักดิ

์

บุญสอน
๑๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๐๙

นางสาวมาริสา พระพงษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๐

นางสาววิไลวรรณ ชูหา
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๑

นางสาวศรีสุดา ผ่องใส
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๒

นางสาวสุดาพร ปามุทา
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๓

นายอภิสิทธิ

์

ทาจิตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๔

นางสาวอรญา นุสนทรา
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๕

นางสาวอุบลวรรณ อินทร์นอก
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๖

นางสาวเกตุสุดา เบ้าคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๗

นางสาวชฎาพร ประทุมแย้ม
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๘

นายธนากร พูลทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๑๙

นางสาวมัทนาวดี พละการ
๐๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๐

นางสาวอันธิกา ลำพันธ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๑

เด็กชายชัยวัฒน์ อัมพะวัน
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ด้วงดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ เครือคุณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๔

เด็กหญิงณัฐนรี วรรณา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๕

เด็กหญิงปฐพร นามมูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงโชติมณี ไชยขันตรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ คำมณี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงอารตี เหง้าแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๒๙

เด็กหญิงจอมขวัญ คำเหล็ก
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๐

เด็กหญิงคณิตศร คำจุน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๑

เด็กชายธนพล ดีล้วน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๒

เด็กชายธวัชชัย ชาวะไล

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๓

เด็กชายประดิษฐ์ เกือทาน

้

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๔

เด็กชายไกรวิชญ์ คงตางาม

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงจิราภา ทองสรรค์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๖

เด็กชายจิรายุทธ เลือมใส

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีสุมัง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๘

เด็กชายธีรกร เกณทวี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๓๙

เด็กชายยุทธนา กาทา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๐

เด็กชายสิทธิพร ประเสริฐสังข์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงสุกัญญา สะอาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๒

นางสาวกาญจนา โทนทัย
๑๖/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๓

นางนันทนา บัวแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๔

นางพัชรินทร์ สืบพรม
๕/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๕

นางสาวสุกฤตา ทารินทร์
๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๖

เด็กชายกฤษฎากร ทองทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๗

เด็กชายณัฐวัตร ศรีรักษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงพรธิดา สายรัตน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงศศิธร คตะวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงปานระพี พ่อค้า

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงพิยะดา อาจธขันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)
วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๓

เด็กชายภาคิน โคตรสาย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๔

เด็กชายสุรชัย สายวัน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงอรยา แขสว่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๖

เด็กชายอาทิตย์ ขันสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๗

เด็กชายฉันทวัฒน์ นิคม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงณภาศร ขันทะวัต
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๕๙

เด็กชายธนัช ประทุมมา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๐

เด็กชายธนากร พันโชติ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๑

เด็กชายปรัชญา สรสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงพรวิมล วันคำ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๓

เด็กชายยศพัฒน์ พละศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๔

เด็กหญิงวนิดา ว่องไว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๕

เด็กชายศุภกฤต นามวิชา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ นันทะเสน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ ชุมแสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๘

เด็กชายสิทธิพร กิงพุ่ม

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงสุภาพร เฉลียวฉลาด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๐

เด็กชายอชิตพล ดรุณพันธ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๑

เด็กหญิงอรัญญา โมคระพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๒

เด็กชายอัครพล โมคระพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๓

เด็กชายอานุภาพ จันทร์สมาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๔

เด็กชายก้องกิดากร สุทนัง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๕

เด็กชายพรรณกร บัวใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ คำจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๘

เด็กชายนครินทร์ สุพรรณ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๗๙

เด็กชายนันทกร จอมใส
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๐

เด็กชายภัทรพล ศรีหาบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๑

เด็กชายธีรยุทร จันหอม
๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บริบูรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงการะเกตุ ขุนหอม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ภูมิคำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงชลธิชา สุมงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ทองทิพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๗

เด็กชายดนุนันท์ อุดนอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๘

เด็กชายธนาธิป พรมภักดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๘๙

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ตาแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๐

เด็กชายปยวัฒน์ ราชฤทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๑

เด็กชายปุรเชษฐ์ พรมภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๒

เด็กชายมานิตย์ สุริยันต์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๓

เด็กชายลิขสิทธิ

์

แก่นงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงศศิธร น้อยหา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงสาวินี เขจาโร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงสุธิมา บุญสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงสุภนิดา ศรีเชียงสา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๘

เด็กหญิงสุภาวดี ศิรินัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๕๙๙๙

เด็กหญิงอภิญญา ลุนลา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๐

เด็กชายเด่นภูมิ จอมหงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๑

เด็กหญิงจันจิรา เสนาภักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๒

เด็กหญิงดาวริน ฝุนตะคุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๓

เด็กชายธันวา รัตนะภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ พิลาคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๕

เด็กชายอดิสรณ์ บุตรวัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๖

เด็กชายธีรางกูล โมลาศรี
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงสุดา สามิลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๘

เด็กชายเชษฐวุฒิ พรมจันทรทึก
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงณิชากร ทิศกระโทก
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงอารียา ถุงแก้วหงษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตบหู วัดปจฉิม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๑

แม่ชีบุญจันทร์ เบิกบาน
๑๑/๐๔/๒๔๙๙

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๒

แม่ชีรตา ประดิษฐ์
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๓

แม่ชีบุญยู้ ศรีดาโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๐๕

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๔

แม่ชีกัญญาวีร์ ผสมทรัพย์
๓๑/๑๐/๒๕๐๗

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๕

นางอินทร์แปลง นาวารี
๒๒/๐๕/๒๕๑๔

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๖

นางสาววิไลวรรณ พาชอบ
๑๕/๐๔/๒๕๐๔

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๗

นายสุทัศน์ พุ่มจันทร์
๒๖/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๘

นายณัติฐดล โพธารินทร์
๐๓/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๑๙

นายมงคล แสงสุตา
๑๑/๐๗/๒๕๑๕

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๐

นายวันเฉลิม จันไทย
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๑

นางสาวกาญจนา ปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๒

นางพรธีรา โมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๐๖

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๓

นายวิศิษย์ศักดิ

์

ดวงบุบผา

๒๑/๑๑/๒๕๒๔

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๔

นางสาวศิรินภา สายบุญ

๑๘/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงชลธิชา ชนกคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงปนัดดา สายทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๗

เด็กชายศุภกานต์ ทันจิตร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๘

เด็กชายสิทธิพงศ์ เทียบทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๒๙

เด็กหญิงสุจิตรตา เกตุรักษา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๐

เด็กชายสุรเดช ณูตะภิบาล
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงอติพร เสาสิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงอติมา จันทร์เทพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงอภิวรรณ ราชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๔

เด็กชายอำพล ประสมสาย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๕

เด็กชายกนกภัณฑ์ ดอกคำ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๖

เด็กชายจิตกร พรมบันดิษฐ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๗

เด็กชายธนากร ชุมวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๘

เด็กชายธนเดช สรแสง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๓๙

เด็กหญิงนรินธร สัญจร
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๐

เด็กหญิงพรรณนิภา พลศรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทองแท่ง
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๒

เด็กหญิงมณีแก้ว คุขะละโม
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๓

เด็กหญิงลัดดาวรรณ ขรรค์แก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๔

เด็กชายวิทยา โสจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๕

เด็กชายสิรภพ บุญเชิด
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๖

เด็กชายสุทธิราช บุญลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๗

เด็กชายกิตติธรา คุณสมบัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๘

เด็กหญิงจิราพร คำมะลุน
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๔๙

เด็กหญิงณัฐนรี ไชยฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๐

เด็กชายธนากร สรแสง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๑

เด็กหญิงธนารีย์ สะพล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๒

เด็กชายธีราพร พลศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงนิชากร ไชยฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๔

เด็กชายพิษณุพงศ์ บัวทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๕

เด็กชายภูรินธร โอบอ้วน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๖

เด็กชายศุภศิลป ศรีสุวะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๗

เด็กหญิงสมฤดี เดชจร
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๘

เด็กหญิงเกวลิน จันทศิลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๕๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนทวีสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๐

เด็กชายเอกชัย นนท์ศิริ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๑

เด็กชายจักรกฤษ เดียงกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๒

เด็กหญิงจินตนา สักกะโส
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วกิง

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

ปอกระโทก
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงชลดา ทองแท่น
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๖

เด็กชายทิวากร สุระเดช
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๗

เด็กชายธนพนธ์ ยิงยง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๘

เด็กชายธนวัฒน์ คุณกลาง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๖๙

เด็กชายธรรมรัตน์ แสงใส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๐

เด็กชายนันทวัฒน์ ปริมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๑

เด็กชายปณวัฒน์ รักสกุล
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๒

เด็กชายพลวัตร ศรีอุไร
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน วะโนปะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๔

เด็กชายยุทธภพ นามกร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๕

เด็กชายวสันต์ จันธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๖

เด็กชายศักดิดา

์

โสจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๗

เด็กหญิงศันศนีย์ บุญลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี กวดขัน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๗๙

เด็กชายธนายุทธ นิตานันท์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๐

เด็กชายนที สิมมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๑

เด็กชายนราธิป นนท์ศิริ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๒

นางสาวปนัดดา ชุมปลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ สายันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๔

เด็กหญิงมัลลิกา เชือคำฮด

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๕

เด็กหญิงรัชนีกร พิมพ์สอน
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๖

เด็กหญิงรุ่งนิรันดร์ มาดาดาษ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๗

เด็กชายวรวุฒิ แก้วโมรา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๘

เด็กชายวรเชษฐ์ คำมะลุน
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๘๙

เด็กหญิงศศิวิมล อุบแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ปดทุมมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๑

เด็กชายอภิรักษ์ บุญราศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๒

เด็กชายเอกรัตน์ ศรกายสิทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๔

เด็กชายจักรวาล พวงแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๕

เด็กหญิงจันธิมาภรณ์ แก้วขวา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๖

เด็กชายชัชวาลย์ คำเบา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ คำผง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๘

เด็กชายทักษ์ดนัย พรมกอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๐๙๙

เด็กหญิงปฏิญา ดวงศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๐

เด็กชายประภาส งามเถือน

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๑

เด็กหญิงปริยากร โคตรมุงคุณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๒

เด็กชายปุณณภพ ธีระพาพงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๓

เด็กหญิงพรวลัย เชือสิงห์

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๔

เด็กหญิงพรไพลิน สีกะชา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๕

เด็กชายพลพล หมายชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๖

เด็กชายภาสกร ศรีสันต์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ้อมชมภู
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๘

เด็กหญิงวรรณ์ลิตา สว่างงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๐๙

เด็กชายวรวิทย์ เกษก้าน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๐

เด็กชายศรารันต์ เบ็ญจมาตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๑

เด็กหญิงศิริกัญญา ยอดตรง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สอนศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๓

เด็กชายสิทธิพล ใจทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงสิรินทรา คู่แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทองแจ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงอรปรียา อุดทิโท
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ สมสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๘

เด็กชายอานนท์ พรมจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงอาภัสรา เสาวัง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๐

เด็กชายเมธิชัย แวดระเว
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๑

เด็กชายจักรพรรณ์ ใจเครือ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๒

เด็กชายจิรพันธ์ มังษา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๔

เด็กชายชุมพร โสดทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๕

เด็กหญิงณัฐณิชา จงกลบด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ สุภานนท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงณัฐมน สุขชาติ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๘

เด็กหญิงดวงศิริ คันที
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๒๙

นายดารุณี สิงอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๐

เด็กชายทศพร โสพะถา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

ปริโส
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๒

เด็กหญิงประภัสสร สมาคม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๓

เด็กชายปรัชญา พรมสารี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๔

เด็กชายพณิชพล ยอดตรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๕

เด็กหญิงพิมพิไล มลีจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงพิมลพร พลศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๗

เด็กชายภัทรพล หวังดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงรพีภัทร สิทธิผล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๓๙

เด็กชายรุ่งเรือง บุญหล้า
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงวรัญญา บุญชิต
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงวิยะดา บุตตะแสง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๒

เด็กชายวุฒิชัย อนุภาษา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงสุนิสา สุพรรณ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา กงล้อม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีแก้ว
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงสุรษา บุประเสริฐ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๗

เด็กหญิงหทัยชนก โพธิชัย

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๘

เด็กหญิงอรวี มณีเนตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๔๙

เด็กหญิงอาริยา พวงทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๐

เด็กหญิงกมลเนตร สว่างงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๑

เด็กชายกฤษฎายุทธ ผ่านเสนา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีสุวะ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๓

เด็กชายจารุพงศ์ แสงสุตา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ภารประสพ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญยัง
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หมายมี
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ทาดาวงษา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๘

เด็กชายทรงภพ แพงคำสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๕๙

เด็กชายธวัชชัย ไชยกา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๐

เด็กชายนครินทร์ ใจจอมแปง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๑

เด็กชายนัทวุธ โสมาสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ โคตรตัสสา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๓

เด็กหญิงนิลาวรรณ แสนจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๔

เด็กชายปยะราช สารภาพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๕

เด็กชายพัชรพล ทรวงชัย
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๖

เด็กชายพัชรพล สมฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลุนศรี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงพิมพ์นารา พรมลุน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๖๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พรมลุน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๐

เด็กชายภัทรกร ทาหอม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๑

เด็กชายวิทยา สุภโรจนีย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๒

เด็กชายวิศรุต นีรมนต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๓

เด็กชายวีระภัทร เหมือนมาตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๔

เด็กชายวีระยุทธ สุขชาติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๕

เด็กชายวุฒิชัย วิเชียร
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๖

เด็กชายศราวุฒิ แพงคำลา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๗

เด็กชายศราวุธ นำจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๘

เด็กหญิงศศิวรรณ เปงทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๗๙

เด็กชายศาสตรา บุญทิสา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๐

เด็กชายศาสตราวุฒิ สูงเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงษาวิณี อ่อนเป
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๒

นายสหฤทธิ

์

ก่อบุญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๓

เด็กชายสามารถ ประภาเคน
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๔

เด็กชายสิทธิพงษ์ ตอนศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๕

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ไกรษี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๖

เด็กชายสุทิน พินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๗

เด็กชายอนวัช คำฉิม
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๘

เด็กชายอนันต์ ดอกกุลบุตร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๘๙

เด็กหญิงอภิญญา กัญจนา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๐

เด็กชายอภิวัฒน์ พิมพ์เนตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๒

เด็กหญิงอังคณา สมแสวง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๓

เด็กชายเกริกไกร ชัยรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๔

เด็กชายไชยวัฒน์ ลำพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๕
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์

ฤทธิสิงห์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รักวงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ทองแท่น
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงจิตระการณ์ โสสว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๑๙๙

เด็กชายฉันทะโก โสภากุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๐

เด็กชายชัยมงคล พรมสอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พงศ์สระ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนานนท์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๓

เด็กชายทนงศักดิ

์

ร่มสิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๔

เด็กชายธนพล หมายชัย
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๕

เด็กชายธนพล เฟองฝอย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๖

เด็กชายธนากร ตันสันเทียะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๗

เด็กชายธวัชชัย สายเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๘

เด็กชายธีรภัทร์ สอระจิตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๐๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

นาคงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงนงนภัส ทัดเทียม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงนิดาวรรณ เสนคราม
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๒

เด็กหญิงนิตอนัน บุตรโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงนิธิภรณ์ พลศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๔

เด็กหญิงนิภาธร ปราบพล
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๕

เด็กหญิงพักตร์วิไล ใจทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๖

เด็กชายพุทธิชัย ผ่านเสนา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๗

เด็กชายภราดร บุญเกิง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงรุ่งธิดา ทองคำใส
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงวรรณนิสา แก้วละออ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๐

เด็กหญิงวรรณภา มนตรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงวรารัตน์ ปริโส
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๒

เด็กชายวสุพล แก้วพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงวิภาวดี ยิงยง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ประพาน
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๕

เด็กชายศักดิดา

์

ภายสร้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๖

เด็กชายสมศักดิ

์

ขุมคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๗

เด็กหญิงสริตา น้อยทับทิม
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๘

เด็กชายสิทธิชัย ไพจิตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๒๙

เด็กหญิงสุนิสา เสนคราม
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๐

เด็กชายสุรชาติ ปรัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

พลรัตน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๒

เด็กชายสุวิทย์ วุฒิสังข์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงอนัญชนา รอยทะยาน

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๔

เด็กชายอนุชิต เสนคราม

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงอลิษา แก้วทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงอิศริยา กูบโคกกรวด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงเกษมศรี บุญใส
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๘

เด็กชายแทนคุณ เทศสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๓๙

เด็กหญิงกนกลักษณ์ คำเบา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๐

เด็กชายกีรติ พะนัง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๑

นายณัฐวุธ พรมศร
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๒

เด็กชายทัศพล วงษ์จิตร
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๓

เด็กชายธนากร พรมกอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๔

เด็กชายธนากร สีสด
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๕

เด็กหญิงธนาธิป ประพาน

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๖

นายธรรมนูญ มิตรภานนท์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงธัญญา เสนคราม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๘

เด็กชายธีรเดช พิมมะศรี
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๔๙

เด็กชายนที บุญตา
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงนฤมล บุตรสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงนิรันรัตน์ จันทร์เครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๒

เด็กชายปญญา มนตรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงปยะธิดา คำมุงคุณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๔

เด็กหญิงปยะรัตน์ จันทร์เครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๙ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสวงดี
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๖

นายวรรณภา กุศาเดช
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๗

เด็กชายวีรวัฒน์ แสงแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๘

เด็กชายศักดิดา

์

สุภาพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๕๙

เด็กชายสิทธิชัย ภูมิการ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา พาประจง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

คู่แก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๒

นายอดุลย์ศักดิ

์

แสนคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๓

เด็กชายอนุชา สุทโธ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทะคำวงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๕

นายอัษฎาวุธ เกณทวี
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงอาภรณ์ กัญญาสาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๗

เด็กหญิงอารีญา พุฒพิมพ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงเกษสุดา พิมพ์พัฒน์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๐

เด็กหญิงเพชราภรณ์ ศรีแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๑

นางสาวจิราวรรณ พรมจารึก
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๒

นางสาวชุติมา พิมพาโห
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีโยหะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๔

นางสาวสุพัตรา แสนโคตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๕

นางสาวเกศสุดา ขาวเครือ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๖

นายกิตติยา ทองสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๗

นางสาวจารุวรรณ โงนเงิน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๘

นายชนะกิจ เจริญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๗๙

นายชลบุรี อนันต์
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๐

นายทนงศักดิ

์

วะโนปะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๑

นายนพชัย ทองสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๒

นายปราโมทย์ สุทธิสนธ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๓

นายพงศกร เกษก้าน
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๔

นายพรนภา แก้วเนตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๕

นายมณีรัตน์ เชือพงษ์

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๖

นายรุ่งนภา แก้วเคน
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๗

นายลัดดา นำจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๘

นายวันธนาคาร วงษ์ปลัง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๘๙

นายศราวุฒิ ไพรบึง

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๐

นายสมพงษ์ ตรกสังข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๑

นายสมรักษ์ คุขะละโม
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๒

นายสุทธิพงษ์ ตรกสังข์
๒๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๓

นายสุภาภรณ์ โนนศักดิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๔

นายอมิตา เทศสุวรรณ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๕

นายอิทธินันท์ ครองประจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๖

นายเกริกฤทธิ

์

ดวงแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๗

นายเลิศนภา วุฒิสังข์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๘

นายเอกพันธ์ เคือบุตดา
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๒๙๙

นายดลณฤทธิ

์

ทองพิมพ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๐

นายนครินทร์ พันพิบูลย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๑

นางสาวลำไพ เทพอาษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๒

นายสุภัทรา มีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๓

นายอนุสรณ์ บัวใหญ่
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๔

นางสาวธันยพร เสมอสุข
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๕

นางสาววิไลพรรณ เงินคำ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๖

นายสมฤทัย สีใส
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๗

นางสาวอำไพ สายเนตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงกมลพรรณ อุบลหล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงกมลลักษณ์ อุบลหล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงญาโณทัย ปดเพชร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงบัณพร ในทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงโยฑริกา วรรณประภา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๓

เด็กชายครรชิต หัสดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๔

เด็กหญิงจอมขวัญ แสนเสมอ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๕

เด็กหญิงจิรนันท์ สาระพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๖

เด็กหญิงจิรปรีญา เทียนทอง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงจิรภัทร์ สาระพงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๘

เด็กหญิงจุฑามาศ สัมฤทธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงฑิญาพร สามนคร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ นำพา
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๑

เด็กชายธนกฤต ภูษา
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๒

เด็กชายธนวิชญ์ กลางถิน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๓

เด็กชายธนากร สำราญรืน

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๔

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จันดีโพด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๕

เด็กหญิงนวพร ระเวีย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๖

เด็กหญิงนันต์ศิญา เจริญทัศน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๗

เด็กชายนิธิกร ตรินัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงนิโลบล เสนสวัสดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงบงกช โสภากุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๐

เด็กชายภูรเทศ ธรรมโม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงยุพิน ปริโยทัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๒

เด็กหญิงวนิดา โสภากุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๓

เด็กหญิงวิจิตรา พรมสุข
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๔

เด็กหญิงวิภาพร มณีบุตร
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงศิรินาถ สิงห์ครุธ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๖

เด็กหญิงสุทธิณี สาริก
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๗

เด็กชายอนวัฒน์ วันทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๘

เด็กชายเอกวันชัย กลางถิน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงโฉมชบา แก้วแล้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

อัตตะพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๑

เด็กชายธีระภัทร์ ระเวีย
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงปาณนารี ทองทับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงพิมวิภา อัตะพงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๔

เด็กชายพีระพัฒน์ โลเตียะนัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงรุจิรา อัศวภูมิ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๖

เด็กหญิงลัดดาวรรณ มะณีบุตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงวิสสุตา ใจงาม
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๘

เด็กชายศราวุฒิ เรียงหน่า
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๔๙

เด็กชายศรีรัตน์ ปองกัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๐

เด็กหญิงสายฝน ทะนาคุณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา บุญเขตร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๒

เด็กหญิงสุพัตรา เติมจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงอรวรรณ ทาราทอน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงอุษณีย์ เดชพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สาโท
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๖

เด็กชายบูรพา วงศ์คำผา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๗

เด็กชายพรชัย สุพรัน
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงศศิธร บุญมาก
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงอภิสรา บุญเรือง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงแวววิภา โสชะดา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ทันเต
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๒

เด็กหญิงกัลยา ชัยหาวงศ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๓

เด็กหญิงจตุรพร ทันเต
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๔

เด็กหญิงจิราวรรณ์ สุกะลา
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๕

เด็กหญิงจีรณา ทันวิมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๖

เด็กหญิงณัฐวดี วิลานันท์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๗

เด็กชายธีระศักดิ

์

แสงพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ทันเต
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงปวีณา วิลานันท์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงมินตรา พาพร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงยุภารัตน์ บุญรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)

วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ สีสังปด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๓

เด็กชายวัชรพล ตันถา
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ระเม็ก
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงสาวิตรี มาสาโน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๖

เด็กหญิงสุชัญญา ริสา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงสุดใจ ไผ่โส
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ฉลู
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงอรอารยา นันทะนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงอริศรา ศรีสัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงเกตุฤดี ริสา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)
วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงสุพิศตรา อ่อนคำผาง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญศึกษา วัดวารีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๓

เด็กชายจักรภัทร พงศ์ธนอรุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงชนิกานต์ ไชยเศรษฐ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คำคูณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรโสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ติรพงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงนัฐมล คำอดุลย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๘๙

เด็กชายนำโชค บูรณ์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๐

เด็กชายนิพพิชฌน์ แก้วนวล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๑

เด็กหญิงปวีณ์สุดา พรโสม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๒

เด็กชายยุทธนา พรมสถาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๓

เด็กชายรัฐภูมิ รอบรู้
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงวัลยา กองศรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๕

เด็กหญิงสุภาพร แสงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๖

เด็กหญิงสุวรรณดา กุลเดช
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๗

เด็กหญิงอรอุมา ทรัพย์มัน

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๘

เด็กชายเพชร ชัชว์รัตน์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๓๙๙

เด็กหญิงจิตติมา ตุ้มมาศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๐

เด็กหญิงชุติมา ศรีษะ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๑

เด็กหญิงดาราทิพย์ บัวใหญ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๒

เด็กชายประสิทธิชัย

์

ทองหล่อ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๓

เด็กหญิงปริญญา ศรีอาจ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๔

เด็กหญิงพรชิตา บุญประจำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๕

เด็กชายรติพงษ์ สุพรม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๖

เด็กชายอภิชัย ไกรเพ็ชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๗

เด็กชายเทพศักดา มาคำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแคน วัดเขมาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงจิฬามณี เครือแสง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงบัวชมพู ภูธร
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงอดิภา วรรณลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงอนันตญา ดับพันพิษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๒

เด็กหญิงอาริยา วงวรรณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๓

เด็กหญิงอาริสา เผ่าเพ็ง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๔

เด็กหญิงเกษสุดา บุญสาร
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๕

เด็กหญิงจิตรทิวา สมฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๖

เด็กหญิงจิราพร อินทร์อร
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๗

เด็กชายชินวัตร สรจักร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๘

เด็กชายธนากร ศรีมาลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๑๙

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีหาเวช
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๐

เด็กหญิงปยะฉัตร ท้าวมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๑

เด็กชายสมชาย จะโลนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๒

เด็กหญิงสุกัญญา แสนคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๓

เด็กหญิงสุรินดา พอมขุนทด
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๔

เด็กชายอมร เชือเขมร

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงอำพร จะโลนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงเอิร์น มิงแนน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงไอรดา คงรัมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงชลธิชา พวงพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๒๙

เด็กชายชวัล ศาตสิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๔ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๐

เด็กชายธีรพงศ์ อุตพันธ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๑

เด็กชายปราโมทย์ เข็มทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงปชญา คำแหง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทะวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๔

เด็กชายสุภัทรชัย ประมัย
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๕

เด็กหญิงกมลชนก ศรีอภัย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๖

เด็กชายก้องเกียรติ ศรีอภัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๗

เด็กหญิงจิรภิญญา ศิริพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๘

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ คำเพียร
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๓๙

เด็กหญิงณัฐพร ศรีอภัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๐

เด็กหญิงธนาภา กมล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๑

เด็กชายนพรัตน์ ตังจิตร

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๒

เด็กชายประสิทธิ

์

กระสังข์
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงพรพรรณ พุ่มจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๔

เด็กชายวงศกร ไชยสำแดง
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๕

เด็กชายกิตติพันธ์ สัมผัส

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ปรัสพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๗

เด็กชายธนาวัฒน์ คูณคง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีอภัย
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๔๙

เด็กหญิงอัมพร เจริญรืน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงทักษพร นิคม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงประภาพิมพ์ ไชยสำแดง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๒

เด็กหญิงปนมณี พละที
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๓

เด็กหญิงศิริวรรณ จันมลตรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา แย้มยิม

้

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๕

เด็กหญิงสุภาพร แก้วสุวสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

ขันทะโส
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๗

เด็กชายบุษกล นุสาโล
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๘

เด็กหญิงพัทร์ธีรา หงษ์ลอย

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๕๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ มนึกคา
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๐

เด็กหญิงมาริสา อินทรุกขา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๑

เด็กชายศรายุทธ จิตแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๒

เด็กชายสรสิช จันทมาศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๓

เด็กหญิงสุวดี จันทรา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงชุติมา เสนาคุณ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๕ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๕

เด็กชายณรงค์เดช คำอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๖

เด็กชายณัฐพนธ์ จันทะสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ คำแดง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๘

เด็กชายธนวิชญ์ คำอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๖๙

เด็กชายธวัชชัย แย้มยิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงธีรดา แสงศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๑

เด็กชายนครินทร์ มนึกคา
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงนภาพร ทองอินทร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงปวิชญา พรมสุวรรณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงพรสินี เสนาคุณ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๕

เด็กชายวีรพงษ์ สรจักร
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงศดาพร ตุ้มทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์พักตร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๘

เด็กชายสมัชญ์ ดับพันพิศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๗๙

เด็กหญิงสิริวิมล บุญทา
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๐

เด็กหญิงอรอุมา พาพันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงอุบลลักษณ์ วงนะรา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปราบพล
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๓

เด็กหญิงจันทมณี จันทร์พวง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๔

เด็กหญิงจีรนันท์ หงษ์ลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๕

เด็กหญิงฐิติพร ไชยสุนทร
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๖

เด็กหญิงปยวรรณ ลครศรี
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๗

เด็กหญิงศิริราช พรานไพร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๘

เด็กหญิงสุพรัตน์ ดอกพุฒ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี มีแสง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๐

เด็กหญิงอรวรรณ จันทศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์พวง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๒

เด็กชายธาวัน ฟองศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๓

เด็กหญิงละอองดาว มนึกคา
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๔

เด็กหญิงวรรณภา จันทร์ดีศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงวิชุดา คำอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พรมสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงสิริยากร กิงก้าน

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงอารยา สมชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงสุภิญญา สัตยากุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๖ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงจินตนา ราชรินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สาระพล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ร้อยมิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงชลลดา กุลบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พุทธจักร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงฐานิดา อินดุมัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๖

เด็กชายธนวัตน์ ฉัตรวิไล

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงนวพร วงษา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงบุษบา เทียบทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๐๙

เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์คำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๐

เด็กหญิงพนิตตา ไกรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๑

เด็กหญิงราตรี ลาเบิกบาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๒

เด็กหญิงวริศรา พรมสุวรรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๓

เด็กชายสราวุฒิ พิลาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๔

เด็กหญิงสายแนน บัวใหญ่
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๕

เด็กหญิงสุพัตรา เครือชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๖

เด็กหญิงหงษ์ฟา กงวิรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ภาคะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๘

เด็กหญิงอติกานต์ ยาเขียว
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๑๙

เด็กหญิงอัยปรียา ภคพันธ์ปทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๐

เด็กหญิงอาริยา จันทำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๑

เด็กหญิงจิราพร กอแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงญาริณี ศรีสุทโธ
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๓

เด็กชายนวพล จันอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๔

เด็กหญิงบุษยพรรณ จันทร์แจ้ง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงพนิดา พลแสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วิจารย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงอมลิน เอกทัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๘

เด็กหญิงอรนุช วงศ์เมืองจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๒๙

เด็กชายอรรถพล จันทำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๐

เด็กชายอาทิตย์ เกยืน
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงอินทิรา ระสิโน
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงเกษสุดา ชินราช
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ โคตพงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงเมษกรานต์ ผลหอม
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กัญจะนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๖

เด็กหญิงแพรวา พันธ์โชติ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๗

นายชิติพัทธ์ เพียะวงศ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๘

นางสาวนฤมล ศรีพรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงพรนภา บัวรินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๐

นางสาวมลวดี ดาราคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๑

นางสาวมลิวรรณ พรมตา
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๒

นางสาววราภรณ์ ดวงแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๓

นางสาววิจิตตรา จันทร์เพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงสุกัญญา อินสอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๕

นางสาวสุภาวดี พุทธา
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๖

นางสาวเก็จมณี ราชปญญา
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๗

นางสาวเนตรอักษร หงษ์จันทร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๘

นางสาวเพ็ญพิชชา พงษ์เพชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๔๙

นางสาวกชพรรณ จันเทศ
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๐

นางสาวกรรณิกา วงษาเสนา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๑

นายกฤษณะ ดวงดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๒

นางสาวกัญญารัตน์ จะโลนา
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๓

นางสาวกัญญารัตน์ หวังสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๔

นางสาวกิตติยาภรณ์ หอมเย็น
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๕

นางสาวกิติญาพร พรมตา
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๖

นางสาวจันทร์จิรา นนทมาลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๗

นางสาวจามจุรี พิบูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๘

นางสาวจิราภรณ์ กุลโพนเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๕๙

นายณัฐพล มิตะถา
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๐

นายธิติพัฒน์ วงษา
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๑

นางสาวนวลจันทร์ จันทร์งาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๒

นางสาวพัชลี สุนีย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๓

นายพีรพัฒน์ มิตสยาม
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๔

นางสาวยลดา พิมพบุตร
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๕

นางสาววราภรณ์ ประจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๖

นางสาวสิราณี มีเพชร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๗

นางสาวสิริรัตน์ ดลประสิทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๘

นางสาวสุภาพร กรวยทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๖๙

นางสาวขนิษฐา มลิลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๐

นางสาวจินตนา นนท์ศิริ
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๑

นางสาวชนนิกานต์ สมสุข
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๒

นายธวัชชัย อาจหาญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๓

นายธีรณัฐ ศรีพุทธ
๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๔

นางสาวปริณดา นนท์ศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๕

นางสาวปนฉัตร บุญยรัตพันธุ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๖

นางสาวพรพิมล ริวงศ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๗

นางสาวภัทรสุดา พสุมาตร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๘

นางสาวมลธิรา คำตา
๑๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๗๙

นางสาวยุวรี โคตรบุบผา
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๐

นางสาวลลิวัลย์ จิบจันทร์
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๑

นางสาววัลภา จันทะเกษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๒

นางสาววาสนา เพ็งพาทย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๓

นางสาววิลาวรรณ์ กันยามา
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๔

นางสาววิศิลาณี แก้วพวงดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๕

นางสาวศิริพร สิงหาภู
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๖

นางสาวศิริลักษณ์ จันทะเกษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๗

นางสาวสมยง สุโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๘

นางสาวสุณิตตรา สาธุจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๘๙

นางสาวอรัญญา จันทร์เหลือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๐

นางสาวอัจฉริยา มารศรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๑

นางสาวอิศราภรณ์ ศรีคำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๒

นางสาวเจนจิรา พันธุมาศ
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๓

นางสาวไพรจิตรา พูลชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๔

เด็กหญิงชไมพร ตังจิตร

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๕

เด็กหญิงดวงพร ประสารสี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๖

เด็กหญิงพัชราภา คะรินทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๗

เด็กชายกวี แสงทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๘

เด็กหญิงฐิติกร แสนลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๕๙๙

เด็กหญิงทวีพร สาทำโล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๐

เด็กหญิงพุทธรักษา ภาคภูมิ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สุริยา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๒

เด็กชายรุ่งเรืองศิลป โปเปด

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงลลิตา พรมชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงแก้วตา สารโพคา

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ฤทธิสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สระบัว
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๗

เด็กชายอติวิชญ์ พันดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงมะลิวัลย์ วงษาเคน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๐๙

เด็กชายกิตติพงษ์ ปริโส

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๐

เด็กชายธนา สืบบุตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๑

เด็กชายธีรภัทร สรจักร
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๒

เด็กชายปราโมทย์ ชุมนาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงรวินท์นิภา สีพูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงวรนุช กัญจนา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงวรัญญา อุส่าห์
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงวิชุดา ดรุณพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๗

เด็กหญิงอาทิตยา พรมจักร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงฐิติกา ต้นคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๑๙

เด็กหญิงเกสรา ฉัตรสุวรรณ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๐

เด็กชายกิตติธัช พันธ์เสถียร
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ โสระสาน
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๒

เด็กหญิงณิชกมล บุราชรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๓

เด็กชายดนัย ภูธร
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๔

เด็กหญิงดาวเรือง บรรดิษฐ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๕

เด็กชายธนภัทร บุญจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๖

เด็กชายธิตินันท์ แสนพล
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๗

เด็กชายปรเมศ โคตรบุปผา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๘

เด็กชายพิตตินันท์ รัตนสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงยุภาวี สรจักร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๐

เด็กชายวิศรุต ศรีสุทโธ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๑

เด็กชายสารินท์ วงค์คำดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงสำรอง พรมกา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๓

เด็กชายอชิตพล ขันคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๔

เด็กหญิงอัญญานี วงศ์มาลา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๕

เด็กหญิงพิศมัย ภูมิภักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๖

เด็กชายณัฐพล ใจบุญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงทิณัทฌา สุรักษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๘

เด็กชายธราเทพ บุญชม
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงนันทิฌา สุรักษา
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๐

เด็กชายศิวกร ศรีปทุมภรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงจิราวรรณ สมพงษ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชาญจิตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๓

เด็กหญิงกุลยา คูณตุ้ม
๒๒/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๔

นางสาวพิมลพรรณ แพทย์เพียร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๕

เด็กหญิงดารินทร์ จันทร์ส่อง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หมืนทวี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงวรัญญา ดุจดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๘

เด็กชายศักดา เชิดชู
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๔๙

เด็กชายฑิฏิภูมิ กันยามา
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๐

เด็กชายวัชรพล กาลพาทย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์พันธ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงปมประภา ราชา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงภณิดา พาผล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๔

เด็กหญิงมนัสชา พุ่มจันทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปรองดอง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงรัมภาภรณ์ ปญกาที
๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชาตรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๘

ว่าทีร้อยโทครรชิต

่

เมืองซอง
๐๙/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๕๙

เด็กชายจักรพงษ์ ดำปานดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๐

เด็กชายชนะชัย ประสมพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลดอนหวาย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเต็ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๔

เด็กหญิงพรไพรลิน ละดาดก
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๕

เด็กหญิงณัฐชา กลินบัว

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๖

เด็กหญิงปทุมทิพย์ ลาพ้น
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงพัชราภา นาคูณ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๘

เด็กชายศราวุฒิ ยังวงษ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๖๙

เด็กหญิงอังคณา พิมพ์ดวงสี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๐

เด็กหญิงกนกพร แพทย์เพียร
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๑

เด็กชายรพีภัทร อภิบาล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๒

เด็กชายมงคลชัย สุภนิมิตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๓

เด็กชายกรีนชัย ผลรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๔

เด็กชายณัฐดนัย ดอนกว้าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๕

เด็กชายธีรวัฒน์ นาโสบิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๖

เด็กชายยุทธสันต์ ดรุณพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๗

เด็กชายวรศักดิ

์

จักรกล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๘

เด็กชายวัชรพงศ์ มลารัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๗๙

เด็กชายสุริยา บุญคูณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๐

เด็กชายอภิรักษ์ วันทุมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๑

เด็กชายอรรถพล แพทย์เพียร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๒

เด็กชายอัครพล บัวเผือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๓

เด็กหญิงรุ่งนภา จรลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลรัตน์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงอนุธิดา บุญคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงชมพูนุช โชคบัณฑิต
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงชาลิสา พิมพะไดดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แสวงวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงนิภาวรรณ ดรุณพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดรุณพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงปทมา แก้วมัน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๒

เด็กหญิงวนิดา บัวใหญ่
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๓

เด็กชายวิทูลย์ โพธิจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

หลอดแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงศิริทิพย์ ชมมาก
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๖

เด็กชายอภิวัฒน์ คูณตุ้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๗

เด็กชายอัครเดช นาโสบิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงภิรญาภรณ์ สิงห์ละ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สูงเรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา มิงคำ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงกฤษติกา ทองพุ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๒

เด็กชายจตุวัฒน์ ทองตือ

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๓

เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๔

เด็กชายอนวัช พุ่มจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๕

เด็กหญิงสวรส ตุ้มมาตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงนิตยา บุญวัง
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวใหญ่
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๘

เด็กชายกรณิศ มันทน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๐๙

เด็กชายสุริยันต์ แน่นดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงณัฐริกา สายบุญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๑

เด็กชายองอาจ พุ่มจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ฐิตะนันท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๓

เด็กหญิงวศินี ชุมนวน
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๔

เด็กหญิงธนากร สำเภาทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๕

เด็กชายธีรเดช เส้นเกษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๖

เด็กชายจีรวัฒน์ เลียมทอง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๗

เด็กหญิงอัษมณี เผ่าภุร๊
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ พัทณี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านภูมะหรี

่

ศิริวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๑๙

เด็กชายนรินทร์ แสนทวีสุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๐

เด็กชายศราวุธ จำปาเทส

๒๕/๑๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๑

เด็กชายสนธยา แพรทย์เพียร
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มูลทา ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๓

เด็กชายกิติภูมิ วิลัยศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

สายโสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ธิปดดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

แก้วเก้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๗

เด็กชายบุษราภรณ์ ศรีอาด
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๘

เด็กชายรัชชานนท์ แก่นแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๒๙

เด็กชายอมรเทพ ภูมิวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๐

เด็กหญิงคิรากร คำแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ทองล้วน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงธัญพร ทองสด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๓

เด็กหญิงปนัดดา วงศ์อนันต์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์พร โพธิไทร

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๕

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ระวังดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๖

เด็กชายคมสันต์ พูดเพราะ
๑๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๗

เด็กชายธนวัตร สุวรรณพรหม
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๘

เด็กชายนครินทร์ เทียนศรี
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๓๙

เด็กชายพงศกร บุญเทียม
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๐

เด็กชายพลากร เบืองบน

้

๓๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๑

เด็กชายภัทรกร ม่านทอง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๒

เด็กชายวัชรพล พิมพ์หล่อ ๒/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงปวีณา ดาวงศ์
๒๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงพัชนี แปนห้วย
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๕

เด็กหญิงอฐิติรัตน์ สายโส
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๖

เด็กชายเทพนิสสันต์ ทองเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๗

เด็กชายพิจิตร คำบุตรดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๘

เด็กชายอิทธิพล พรพรม
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงพัชรพร ม่องมนตรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงสุมาลี แก้วกัญญา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๑

เด็กชายกนกพล ดรุณพันธ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๒

เด็กชายกฤษดา ธาระสาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๓

เด็กชายนคร เพ็ญชารี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๔

เด็กชายนิรุตต์ ศรีภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๕

เด็กชายวัชระ บุญศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๖

เด็กชายสุรชัย ศิริพันธ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๗

เด็กชายอัษสราวุฒิ คำปอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๘

เด็กหญิงการญจนา คำใบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๕๙

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ แสงอาทิตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๐

เด็กหญิงญาวรีย์ แพทย์เพียร
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๑

เด็กหญิงนรมน บุญสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๒

เด็กหญิงนฤดี ฮาดปากดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๓

เด็กหญิงนิภาพร ทองเกิด
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๔

เด็กหญิงปยธิดา ภูคง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงมนทกานติ สุวรรณกูฎ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงรักษิณา พรรณาภพ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงอรปรียา สายสุด
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๘

นายวัชรชัย ทองรอง
๑๕/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๖๙

นายณัฐวุฒิ กาญจนธเนศ
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ หนองพุดซา
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๑

เด็กชายศุภนันท์ จันทร์ทะคาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๒

เด็กชายสดใส เจริญศรี ๓/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงกนกพร เทียมทัศ
๒๐/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงกุลธดา พุ่มแก้ว
๒๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญอุ้ย
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงฐาปนี ทองนาค

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงธนภรณ์ เทียงตรง

่

๒๗/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงธัญสินี มีมาก
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๗๙

เด็กหญิงนราวัลย์ ใจกล้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๔ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงนิตนภา ชมภูประเภท
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๑

เด็กหญิงพนมพร บุญวัง
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๒

เด็กหญิงพรนภา ดวงสิงห์คำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา สงนิลพะเยา ๗/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๔

เด็กหญิงมุธิตา นาเรือง
๑๘/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๕

เด็กหญิงวิลาสินี พิทักษ์ ๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงสุดธิดา แก้วเรือง
๑๓/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงสุทธิตา เดชะคำภู
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงสุนิสา สายบุญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงสุมาพร โสภณศิริ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๐

นางสาวนัยนา เหลืองทอง
๓๐/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๑

นางสาวนิตยา เชือดี

้

๒๐/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๒

นางสาวปทุมทิพย์ ธรรมรักษ์
๑๘/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๓

นางสาววราพร โพทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๔

นางสาวอรดี เส้นเกษ
๑๖/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๕

นางสาวอุไรวรรณ ชุมใหญ่
๒๕/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๖

เด็กชายกฤษฎา วันดี
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๗

เด็กชายกล้าณรงค์ จันทร์สอน
๒๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๘

เด็กชายกิตติกวิน อุ่นเสมอ
๑๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๗๙๙

เด็กชายชัยมงคล เสาร์แก้ว
๒๐/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๐

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๑

เด็กชายธนรัตน์ ราชมณเฑียร
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยโกฎิ
๒๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๓

เด็กชายภาคภูมิ สุโพธิ

์

๔/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๔

เด็กชายภานุพงศ์ คำแหง

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๕

เด็กชายภูริเดช เยือกเย็น
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๖

เด็กชายรุ่งอนันท์ สุวรรณภา

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๗

เด็กชายวรรณกร สุทธิโยธา
๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

สมชัย
๒๘/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๐๙

เด็กชายสิทธิพร บุญล้อม
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๐

เด็กชายอนุชิต ฝกทอง
๒๘/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ยาตะคุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

คุณเสมอ
๒๓/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๓

เด็กชายอิทธิเดช ยอดคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๔

เด็กชายจารุพงศ์ รูปล้วน
๑๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๕

เด็กหญิงชลนิชา ศรีจันทร์ผ่อง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เทียงตรง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ใจ วงษ์ใหญ่
๒๔/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๘

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ นาจาน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงพิสมัย มูลทรัพย์
๑๖/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงภาณินี ชุมเสน
๑๗/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงวนิดา ศรีชูเลิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ดวงแก้ว
๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แฝงเดช
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๔

เด็กหญิงประดิษฐา เยือกเย็น
๑๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา ขจิตเลขา
๒๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงสุชาดา จันทะวงค์
๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงสุพรรณี คุ้มครอง
๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงสุภัสสร ทองรอง
๑๐/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงสุลัดดา หาแก้ว
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๐

เด็กหญิงไอลดา เหมรังษี
๒๗/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๑

เด็กชายจตุพล วรบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๒

เด็กชายนันทพงศ์ สมสาย
๒๗/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๓

เด็กชายปรัญชัย แก้วดอน
๑๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๔

เด็กชายพงศ์สาน พาสุข
๓๐/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๕

เด็กชายเพชรายุทธ เบืองบน

้

๒๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๖

เด็กชายไวยากรณ์ อูปทอง
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๗

เด็กชายสถาพร ทิพย์รักษา
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

มิงคำ

่

๒๕/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๓๙

เด็กชายอนันตกูล สำเภา
๒๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงชิดชไม ม่านทอง
๑๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญมี
๓๐/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงบุษกร ด้างถางคำ
๑๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงปยะวดี นันทสูรย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงภัสสร จันอาสา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๕

เด็กหญิงภารวี โสมสุพรรณ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ เยือใย

่

๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๗

เด็กหญิงอารยา ขวัญคำ ๔/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงชุตินันท์ แฝงเดช
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๔๙

เด็กชายธนาเดช ผลศิริ
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๐

เด็กชายพิเชษฐ์ อ่อนสลวย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๑

เด็กชายพุดผา แสนอ้วน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๒

เด็กชายสุวรรณ ประสมยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๓

เด็กหญิงราตรี คูณดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๔

เด็กหญิงวราภรณ์ วันตุ้ม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ สุขเสมอ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๖

เด็กหญิงอริสา หอมทรัพย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทีเงิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงกาญจนา วันใส
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงณัฐนิชา ยาดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงพรธิดา ทองลอง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงวาสนา แสนอ้วน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงศิริพรเพ็ญ อุดมศิลป
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๓

เด็กชายนัฐชัย ฮามประกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๔

เด็กชายพันธวิศ บัวมาศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ เชือบุญมี

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๖

เด็กชายบัณฑิต กิงจันทร์

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๗

เด็กชายยุทธิพงษ์ ฝางคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๘

เด็กชายอรรคเดช อรจุล
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๖๙

เด็กชายณภัทร ทามะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๐

เด็กชายกชกร คีรีเขียว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๑

เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สุดแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๒

เด็กชายนนทรีย์ ศรีเหง่าขำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงนงคราญ ตุ้มบุญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ อนุชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๕

เด็กหญิงวารุณี ตุ้มบุญ
๐๕/๐๖/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๖

เด็กชายเจษฎาวุฒิ สงพัด
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๗

เด็กชายเอกศิษย์ ส่งเสริม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ ผันกลาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๗๙

เด็กชายบวรรัตน์ วรพิมพ์รัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๐

เด็กชายเจษฎา จำปา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๑

เด็กชายภูตะวัน ก้านคำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ พรคำเดช
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร ซึงพรม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงวันวิสา พุทธเสน
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๕

เด็กหญิงสุนารี สมน้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงสุพรรษา ศรีใส
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงอินทิรา สาธรราษฎร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ จำเริญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงอริษา สมรักษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ เส้นเกษ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คำคง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๒
เด็กหญิงพลอยแพรวา

บุญเจริญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สัตย์ธรรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๔

เด็กหญิงชนิการต์ กิงจันทร์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๕

นางสาวพัชรดา วงศ์คูณ
๑๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๖

นางสาวขีชัติยาภรณ์ ดวงไข
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๗

นางสาวสุทธิพรน นนทภา
๑๘/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงสุภาพร นิลคำมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ นามบุญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๐

เด็กชายพัชรพล หาญชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๑

เด็กชายลำพูน ยิงยง

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๒

เด็กชายวรากร สัตยากุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๓

เด็กชายสิรภัทร ทองเทพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๔

เด็กชายอัษฎาวุฒิ พลขันธุ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๕

เด็กชายเอกฤทธิ

์

คชินทร
๑๓/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมโคตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๗
เด็กหญิงลักษณาภรณ์

คำวงศ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดอนแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เย็นเสมอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๐

เด็กชายเกียรติพันธ์ ทองเรือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๑

เด็กชายทินกร ทรายทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๒

เด็กชายธนากร ชิดดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๓

เด็กชายนรากรณ์ สีชนะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๔

เด็กชายบัณฑิต ดอนสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๕

เด็กชายพัฒนพงศ์ วันธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๖

เด็กชายพุฒดนัย ศรีคราม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๗

เด็กชายวัฒนธรณ์ อักษร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ใจแช่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ รอดวิวัติ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๐

เด็กหญิงนภัสสร ยิงยง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๑

เด็กชายพงษ์พิสิทธิ

์

ปนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๒

เด็กชายอนุชิต บาล์ใส
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงปภาดา บุญธรรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๔

เด็กชายกิจกร พระคุณเลิศ ๘/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ โสมสุพรรณ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๖

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทองรอง
๓๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงพรธิดา ลิวทอง

้

๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๘

เด็กหญิงยุวรรณดา ดวงดาว
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๒๙

เด็กหญิงสุภาพร สุวะรักษ์
๑๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๐

เด็กชายชลกาลต์ คงมาก
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๑

เด็กชายฐิติพงศ์ เชิงยุทธ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ทองพุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๓

เด็กชายธนพงษ์ บุตยรีย์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๔

เด็กชายธีรเดช รำไพ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๕

เด็กชายธีรพันธ์ จงเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๖

เด็กชายนัฐนัน คำผง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๗

เด็กชายปยะพงษ์ กองชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๘

เด็กชายรัฐภูมิ ทองคำนุช
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๓๙

เด็กชายฤทธพล ประดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๐

เด็กชายศิลปน แก้วสนิท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทองพุ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ก้อนหิน
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๓

เด็กหญิงปทุมเงิน เบ้าทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๔

เด็กหญิงอริศรา ชานิตย์
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงออนธิชา กองชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ ใจดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงชลธิกานต์ รักผล
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๘

เด็กหญิงนัทธมน ทวีวัน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงปนอนงค์ แสนทวีสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงเย็นฤดี สารคาม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๑

เด็กหญิงวชิราภรณ์ แสงโสม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๒

เด็กหญิงศิริกัลยา โอดจีบ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๓

เด็กหญิงสไบแพร ติคำรัมย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ คำหลอม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๙ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๕

เด็กชายกฤตนัย พรชัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๖

เด็กชายเกรียงไกร หงษ์ทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๗

เด็กชายพรชัย ศุภนิกรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๘

เด็กชายวรพล ว่องวิกาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงกัลญา สุขลักคินี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงจันทิรา สมจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๑

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญยืน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๒

เด็กหญิงปนัดดา จันทรง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๓

เด็กหญิงปยะมาศ บุญกาญต์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๔

เด็กหญิงพิยดา พรมโสภา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๕

เด็กชายกิตติชัย ดวงหม่อง
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๖

เด็กหญิงกนกอร กันยามา
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๗

เด็กชายกฤษฎา แสนศรี
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๘

เด็กชายธีรภัทร แถลงธรรม
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๖๙

เด็กชายปฐกรณ์ จำปาศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๐

เด็กชายรณชัย ชุณบุญมา
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๑

เด็กชายสุริยา บุญปก
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงชีวาพร หลุ่มใส
๒๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงปยะธิดา สีหันต์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงภาระวี สำราญ ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงรัศมี เกษมทาง
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงวรรณภา แสงกล้า
๒๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงสุกัลยา สายกันดก
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๘

เด็กชายณัฐพล บุญปก ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๗๙

เด็กชายนิพพิชฌน์ มณีกาบ
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๐

เด็กชายประภาวัฒน์ ชุมนวล
๑๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๑

เด็กชายภชกร สุทธิธัง ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๒

เด็กชายวัฒนากรณ์ ชุมนวล
๑๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๓

เด็กชายศรัญย์ แก่นจันทร์
๒๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๔

เด็กชายออมสิน ระดมแก้ว
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๕

เด็กชายอินทุวงศ์ บุญยิม

้

๓/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ สายสี
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๗

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ชาวทอง
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ ทองแจ่ม
๓๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๘๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สุจริต ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๐ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงสุปราณี ทองสว่าง ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงอนิศรา ใสกันดก
๒๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๒

เด็กชายโชคชัย หาริวร
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๓

เด็กชายขวัญชัย บัวใหญ่
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๔

เด็กชายธนัญชัย สายสี ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๕

เด็กชายธีรวัฒน์ สุโภภาค
๑๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๖

เด็กชายพรชัย กรินรักน์ ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนยานาง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๗

เด็กชายประวัติวงค์ บัวใหญ่ ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวแดง โนนยานาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๘

เด็กชายยอดรัก พวงแก้ว
๑๗/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๖๙๙๙

เด็กชายพิพรรธ .งามศรี
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๐

เด็กชายวิทวัส ม่วงผล ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๑

เด็กชายสถิต คำสี
๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๒

เด็กชายอุดม สีแสด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๓

เด็กหญิงพลอย ผลแก้ว
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๔

เด็กหญิงแพรวรรณ บุตรวิลัย ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๕

เด็กชายวิฑูรย์ แดงสาย
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ บัวใหญ่ ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงปทมาพร ตู้ทอง
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๘

เด็กหญิงมลฤทัย โสดากุล
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงอนงค์นาฎ พุ่มจันทร์
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงอริศรา ฟองศริ
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๑

เด็กชายอธิชา ประสมศรี ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงจีระนันท์ ฉัตรสุวรรณ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงภัทรพร ทองอ้วน ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทองแสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงณัฐนารี ดอนขำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๖

เด็กชายศุภวัฒน์ ดุจดา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๗

เด็กชายอัษฎาวุธ บุตรชูชัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๘

เด็กชายวงศ์สวรรค์ พรสุวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๑๙

เด็กหญิงฉัตรสุภา ฉัตรสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงรัชนก ทุมพล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๑

เด็กชายทิวา พิลาวรรณ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๒

เด็กชายณรงค์ฤทดิ

์

หวังสุข
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงปยาพร กุรัตน์
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ กลินบัว

่

๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๑ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงวีรพร พวงแก้ว ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๖

เด็กชายสราวุฒิ เกษมทาง
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๗

เด็กชายธนภัทร ลาระบุตร ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๘

เด็กชายสุราชา บุญวัง
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๒๙

เด็กหญิงมลฤดี ยนสุข ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงณัฐพร เรียนทับ
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงเปรมกมล หงษ์จันทร์ ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงนุชจิรา วาสรส
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๓

เด็กชายณัฐพล บุญปก
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

วัดบัวขาว  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๔

เด็กชายนันทวรรณ จันอบ
๑๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๕

เด็กชายชนธวัส จำปาเทพ ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๖

เด็กชายชยางกูร ชิณโชติ
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๗

เด็กชายสุทธินันท์ พุ่มจันทร์
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๘

เด็กหญิงณัฐลภัส ผลพยุง ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงนิตติยา มุ่งประโยชน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๐

เด็กหญิงยุพกา บัวใหญ่
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๑

เด็กหญิงยุวธาดา กาญจนพัฒน์
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๒

เด็กหญิงรจนา เรืออาจ
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๓

เด็กหญิงสุชาวดี อ่อนละออ
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ แก่นจันทร์
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๕

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกษี
๓๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองกอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พุ่มจันทร์
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงกัญณิกา ลาระบุตร
๑๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงทักษิณา พุ่มจันทร์ ๙/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงปทิตตา แก่นจันทร์
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงปรารถนา พุ่มจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงอมลิน ฉัตรสุวรรณ
๓๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงไอรดา บัวใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๓

เด็กชายกฤษดาพร ขนทอง
๑๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๔

เด็กชายนันทวุฒิ สมสี
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๕

เด็กชายนพรัตน์ ชูเนตร ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ สีคราม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๗

เด็กชายอธิบดี มิงขวัญ

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงธนัฎดา ทองผุ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงนันธิดา สีแสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๒ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงอินทิรา จันทะลือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๑

เด็กหญิงกัลยากร ศรีบุระ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๒

เด็กหญิงกิติยา ศิริพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๓

เด็กหญิงนันทิดา พูลมาตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๔

เด็กชายพิเชษฐ์ แก่นจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๕

เด็กหญิงภาณุมาศ ทองล้วน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๖

เด็กหญิงอรวี ชาคะริเวช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ดอนก่อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๗

เด็กหญิงพัชรีพร แสนทวีสุข
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๘

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

มูลสิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงเกษณีย์ เหลากลม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๐

เด็กหญิงปยะพร แก่นอ้วน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๑

เด็กหญิงปยะมาศ คำมี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สัตย์ธรรม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงผกาทิพย์ สังข์ทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๔

เด็กหญิงชุติมา ทองรอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๕

เด็กหญิงนัทวรรณ วงษาปดนา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๖

เด็กหญิงวันวิสา สายบุญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๗

เด็กหญิงสุนิษา ผลาเลิศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๘

เด็กหญิงประภัสสร แผ่ผล
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๗๙

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ กาเผือก
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

สายแวว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ตามบุญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๒

เด็กชายชิตพล กัมพวงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๓

เด็กชายณัฐนนท์ เรืองศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๔

เด็กชายธีระพัฒน์ พรมดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๕

เด็กชายวีรภัทร แก่นจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๖

เด็กชายสุพเกียรติ คะตะวงษ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๗

เด็กชายเอกพงษ์ บุญอาจ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงเนตรนภา ไทยกูล
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงปริฉัตร บุญเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๐

เด็กหญิงวรัทยา สัตยากุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงวิกานดา นาสิงห์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ แสนวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงนันทิยา จันทร์พงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงชนรดี สีสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๓ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๕

เด็กชายฐิติวัฒน์ ดาดง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๖

เด็กชายนรินทร สีหันต์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๗

เด็กชายประวิทย์ วงษาไชย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๘

เด็กหญิงประวีณา สายสี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๐๙๙

เด็กชายครรชิต พุ่มจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๐

เด็กชายทศพล สุขผล
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๑

เด็กชายมนตรี กันยามา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๒

เด็กชายศราวุฒิ ขันอ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๓

เด็กหญิงสายฝน ชาแฉะ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองแจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๕

เด็กชายไกรสร อุปถัมภ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๖

เด็กชายวุฒิไกร บุญปก
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๗

เด็กหญิงกาญจนา พุ่มจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองอ้วน
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๐๙

เด็กชายณัฐพล อภัยโส
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงณัตตยา ภูมิคง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๑

เด็กชายธนวัติ คำคูณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๒

เด็กชายธีรณัฐ บัวใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงนิฌาฎา ช่วยสี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๔

เด็กชายพรชัย พบบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๕

เด็กชายยุทธนา กันยามา
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๖

เด็กชายฤทธิชัย สายสี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๗

เด็กหญิงวรรณิษา ทองอ้วน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๘

เด็กชายวัชรวุธ ประเสริฐสิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๑๙

เด็กหญิงศรัณญา กันยามา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๐

เด็กหญิงศศิธร กันยามา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๑

เด็กชายสาคร สมนา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงสุพัตรา ขนทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๓

เด็กชายกิตติขจร คำสิงห์นอก
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๔

เด็กชายคิมหันต์ ทับซ้ายขวา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๕

เด็กชายจีระศักดิ

์

แวดระเว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๖

เด็กชายดัสกร ศรีไสล
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงทอฝน จันทรสมาน
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๘

เด็กชายธนากร ทองอ้วน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๒๙

เด็กชายธันวา ลาโภตะมะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๔ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงนรินทร์รัตน์ พุ่มจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๑

เด็กหญิงนิภาพร สายสี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงปนัดดา ภูมิลำเนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงปยธิดา นนทคุณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงพรชิตา กันยามา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๕

เด็กหญิงพรพิมล ต้นสูง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงพิชญา แสนทวีสุข
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๗

เด็กชายรพีภัทร ฉัตรสุวรรณ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๘

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ชาริโท
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงสิรินธร โคตุธา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงสุกานดา แก่นจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๑

เด็กชายสุชาติ พุ่มจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงสุพรรษา มะโนธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงอภิญญา ลาโภตะมะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงอภิพร ชุมนวล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๕

เด็กชายเอกสิทธิ

์

คำมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๖

เด็กหญิงโยษิตา พงษ์บัว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงโยษิตา สุดสวาท
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมใต้ วัดบ้านแขมใต้  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงฐาปนี แก้วศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๔๙

เด็กหญิงฐิติมา แก้วศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงศิราณี เห็มภาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไชฮะนิจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงบุณวดี เอียมศรี

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๓

เด็กหญิงพรไพลิน จันทรคล
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงพิสมัย มิงไชย

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงอินทิรา ชมภูประเภท
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๖

เด็กหญิงเอมมิกา ทองไทย
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญคำภา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๘

เด็กชายธนวุฒิ แก่นกุล
๒๒/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๕๙

เด็กชายธนากร พุ่มแก้ว ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๐

เด็กชายธนากร กอบัว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๑

เด็กชายธวัชชัย พรมศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๒

เด็กชายธินกร พรมชาติ
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แสวงหา
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๔

เด็กชายสุทัศน์ เครือเนตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๕ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๕

เด็กหญิงกนกพร พูลดี
๓๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงจุฬามณี ดวงม่อง
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงชมพูนุช ภูจอมทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงดวงพร จิตรน้อม
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงปยะมาส จันพา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงศิริวรรณ วะดีรัมย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๑

เด็กชายกิตติพล กิตติสันต์ไพบูลย์ ๒๑/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๒

เด็กชายไชยเชษฐ นาไชราญ
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๓

เด็กชายธนากร แสนทวีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๔

เด็กชายธนากร แสนทวีสุข

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๕

เด็กชายธนายุทธ นาคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๖

เด็กชายธนายุทธ นาคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๗

เด็กชายธีรภัทร์ แดงมณี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๘

เด็กชายนนท์วัฒน์ วงค์แสงน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๗๙

เด็กชายมนตรี นาคำ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๐

เด็กชายศุภกรณ์ โคตจันคำ
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๑

เด็กชายศุภกิจ ออ่นตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงกัลยาพร อูปแก้ว
๑๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๓

เด็กหญิงจิระพร คำเรือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๔

เด็กชายก้องปรัชญา สีวัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๕

เด็กชายโกเมณทร์ มากดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๖

เด็กชายจิรภาส จันทร์อ่อน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๗

เด็กชายชนะชัย โคตจันคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๘

เด็กชายชโรธร บุญช่วย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๘๙

เด็กชายเชษฐา นามวงษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๐

เด็กชายณัฐพล สีจันทร์
๑๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๑

เด็กชายณัฐพล โคตรแก่นคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นาคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๓

เด็กชายธารภัทธ์ พันธุ์สุข
๑๕/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๔

เด็กชายธีรเทพ มาลัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๕

เด็กชายนภัสกร ศรีรักษา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๖

เด็กชายประกาศิต ทองคำ
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ กลมเกลียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๘

เด็กชายพงษ์อนันต์ คำสวัสดิ ์
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๑๙๙

เด็กชายภูริพัฒน์ บุญชม
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๐

เด็กชายรุ่งตะวัน เท่าสาร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๑

เด็กชายวีระพล แก้วเกตุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๒

เด็กชายศุภชัย โพธิงาม

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๓

เด็กชายสรศักดิก

์

รองแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๔

เด็กชายอรรคเดช แก้วแสง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โมกฆรัก
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงกานต์รวี โคตจันคำ
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงจันทราทิพย์ ชินศรี
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงชลชนก สุขเต็มดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงช่อฟา พาพล
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงดวงตะวัน ชุมสี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๑

เด็กหญิงธนพร โพธิแก้ว

์

๒๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุดดี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๓

เด็กหญิงปนัดดา มิงไชย

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงประภาศิริ สายแวว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงปยธิดา ชุมสี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุทธิกร
๑๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงพิยาภรณ์ วงศ์เจียม
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงรัชมล รัตนะ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงศุภัคษร มูลไชย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงสุลัดดา ทรัพย์ศิริ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงอรอุมา วงษาสน
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๒

นางสาวจริชยา ชมภูประเภท
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๓

นางสาวนัฐพร บุญเนตร
๒๔/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๔

เด็กชายศรัณย์ มิงไชย

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ฝงนิล ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๖

เด็กชายก้องเกียรติ นาจาน
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๗

เด็กชายจตุรภัทร คำโท
๑๒/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๘

เด็กชายชนินทร์ ชืนบุญชู

่

๑๖/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๒๙

เด็กชายณัฐพล สงแก้ว
๑๔/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๐

เด็กชายราชันย์ พิมา
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๑

เด็กชายสิทธิบุตร สายเนตร
๑๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๒

เด็กชายอัษฎาวุธ สุโพธิ

์

๒๒/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๓

เด็กหญิงปยธิดา มิงไชย

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๔

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ผากำ
๑๗/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๗ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๕

เด็กหญิงรุ่งรัตนา นามวงษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ สุดโคตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงกานดา ปดภัย
๒๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงชไมพร นาจาน ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงนิธิตา งวงช้าง
๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาจาน ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๐

นางสาวพิมพ์นิภา ทองพา
๑๐/๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๑

เด็กชายยุทธภูมิ หวังดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๒

เด็กชายอธิวัฒน์ พงษ์สถิตย์
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๓

เด็กชายพิพัฒน์ กุลวงษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

วงศ์คูณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ขันคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๖

เด็กชายสดใส ทองหล่อ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๗

เด็กชายพีระภัทร์ บุญสอน
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๘

เด็กชายณัฐกร บุญสอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๔๙

เด็กหญิงพัชราภา กลายแก้ว
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๐

เด็กชายพีรพงศ์ แท่นทอง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๑

เด็กชายทิวากร หวังดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๒

เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญชู
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ทุ่งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๓

นางสาวปใหม่ ประดับศรี
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๔

นางสาวสุมาลี หอมเย็น
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๕

เด็กชายพัชรพล ดีแสน
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๖

เด็กหญิงปนัดดา สุขเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๗

เด็กหญิงเรวดี เดชคำภู
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลิงบาก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงภควดี ขนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงปนัดดา บัวดก
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ แสนเสาร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๑

เด็กชายกวีพันธ์ หาญชนะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๒

เด็กชายอนันท์ จันทร์แก้ว
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๓

เด็กชายจักรพรรณ สีบัว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๔

เด็กชายศิริชัย รสจันทร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงสุจิตรา วงศ์สมบัติ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงนาตยา เสาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงปยะพร ชาวตระการ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงกมลนิช ขันคำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงแก้วตา ผลาเลิศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๘ / ๓๓๔

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงเนติรัตน์ แท่นทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงณัฐนิชา ห่วงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงวรัศญามล พลโยธา
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงภัทรการ กุลวงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๔

เด็กหญิงจตุพร นาอ่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองพิทักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงภาวนี ขันคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงลลิตา จำศรี
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๘

เด็กหญิงวนิดา เจือจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงวรรณภา สุขแสน
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๐

เด็กหญิงสุจิตรา จันทร์สง่า
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๑

เด็กหญิงอารียา แก่นดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๒

เด็กหญิงชลธิชา หาญชนะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๓

เด็กหญิงชลนิชา มาคะวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงนลินนาถ เส้นเกษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงพจมาน ภูมิคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๖

เด็กหญิงอัมพร จันพิรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๗

นางสาวแสนแก้ว ทองหล่อ
๒๓/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ศรีสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๘

เด็กหญิงจีรนันท์ พิมสระ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๘๙

เด็กชายชนทัต ไวว่อง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๐

เด็กชายชาติกล้า สมชัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๑

เด็กชายธนาวุฒิ พาพล
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืออาจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงบัณฑิตา สมชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๔

เด็กหญิงผกามาศ แสนทวีสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงพิณทิพย์ ทองพูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์ทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๗

เด็กชายภูบดินทร์ มากดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๘

เด็กหญิงรัตนวลี ไชยแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๒๙๙

เด็กชายวรวุฒิ นาทองบ่อ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๐

เด็กชายวิรกร ครูรอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๑

เด็กชายศราวุธ บุขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงศุปริสา มากดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๓

เด็กหญิงสุทธินันท์ งามวัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ แสนพัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ สำเภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๖

เด็กชายจตุพล เค้ามูล
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๗

เด็กชายปญญา พินิจ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๘

เด็กชายวัฒนา อ่อนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ชืนชม

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๐

เด็กชายจีระศักดิ

์

แสนทวีสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ยงค์พรหม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงบุษราคัม แก้วสด
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ แกมใบ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๔

เด็กชายภูชนะ แก่นคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงวาสนา ดวงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๖

เด็กชายสุเมธ สุขเต็มดี
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๗

เด็กหญิงอรุโณทัย วงเนียม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ วงค์พุฒ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๑๙

เด็กชายอำนาจ เย็นรืน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๐

เด็กชายไชยาวัฒน์ เค้ามูล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นกายศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงปวีณา สุดเดช
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๓

เด็กชายสรศักดิ

์

แก่นกายศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีทองบูลย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๕

เด็กชายธันวา คำสิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๖

เด็กหญิงปนิดตา แสนทวีสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๗

เด็กหญิงปานวิไล ผลาเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๘

เด็กชายพิทักษ์ สมดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๒๙

เด็กหญิงภัทรธิดา วารสิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงรัชนี มากดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงวิมลศิริ สมดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงศิริกานดา มากดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เดชฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงอัจฉรา เบิกบาล
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๕

เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีวัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทธิกร
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงจิดาภา หงษ์ลอย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๘

เด็กชายชนมวัต โสมสุพรรณ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๓๙

เด็กชายชัยชนะ ต๊ะกิดุก
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๐

เด็กชายณัฐพล สมชัย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๑

เด็กชายพิทักษ์ มากดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๒

เด็กชายภูวไนย บุญพิมพ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงอนิสา ชินศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๔

นายธงไชย ทรัพย์ศิริ
๑๖/๕/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๕

นางจำป เสาหิน
๒๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๖

นางเรียมใจ สมมาตย์
๖/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๗

เด็กหญิงดาริกา ศิริภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๘

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์พันธ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๔๙

เด็กชายศิริวัฒน์ พรมสำลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำมณี วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๐

เด็กหญิงกวินทิพย์ เปยมพริง

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๑

เด็กหญิงกองแก้ว สายตรง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงฉัตรธิดา เจริญสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงฉัตริญา กุมภาพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงชนัญชิดา เกตุเอียม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๕

เด็กชายณฐกร จอมหงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๖

เด็กชายณัฐวัตร ศรีธัญรัตน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงนภาพร สุขสำราญ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ ช้างสาร
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงนำฟา สีธาตุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงปนัดดา ตักโพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๑

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์สด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๒

เด็กหญิงภัสราภรณ์ บ้งพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๓

เด็กหญิงมุทิตา ดำหนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ โทฮาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๕

เด็กชายลัทธวิทย์ แก้วศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๖

เด็กหญิงศิริวิมล กุจิรพันธ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงสุกานดา ยุตกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา ทองแสน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๖๙

เด็กหญิงสุภาพร คำผุย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๐

เด็กชายหัสดี เพ็ญภักต์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๑

เด็กหญิงณัชชาภรณ์ คำผุย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงพรสุมินทร์ นันชาดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณพิมพ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๔

เด็กหญิงศิริญากรณ์ ลีละครจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงกุลสตรี สีดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเลาะ วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ อนันต์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๗

เด็กชายกิตติพงษ์ โสมเกษตรินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๘

เด็กหญิงจิรารัตน์ เหล่าออง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๗๙

เด็กหญิงทัศนีย์ เทียมทัด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๐

เด็กชายทัศน์ดนัย จันทร์สด
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไชยพันโท
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๒

เด็กหญิงธาราพร สายตรง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๓

เด็กหญิงบุษบา สุดชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงปภัสสร ท้าวด่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงปริยาภัทร สายตรง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงปาริชาติ กุลโชติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงพิมพิสุทธิ

์

พรมสำลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงพุธิตา งาพาณิชย์วัฒน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงยุภาพร อินสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๐

เด็กหญิงวริศรา นครเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๑

เด็กหญิงวันวิสา ยาหอม
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงศิรินภา แจ้งจิตร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๓

เด็กชายสิทธิพร สีแหล้
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงสิริกัญญา มงคุณพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงหทัยวรรณ แก้วพิลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา อ่อนพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๗

เด็กหญิงชลธิชา ปากหวาน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๘

เด็กหญิงชลนภา แตงกลาง
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๓๙๙

เด็กชายฐิติภัทร ไชยโยธา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๐

เด็กชายณัฐพงษ์ ทุมยา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทีอุทิศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงปนัดดา อรัญสุด
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงพัชริดา จันอุส่าห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงพันธิรา สายทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงมะลิวัลย์ แสนวัง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๖

เด็กชายวิรัตน์ สีปุนนำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๗

เด็กชายศาตราวุธ มูลสิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงสุพัตรา อินทรสุวรรณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๐๙

เด็กชายอนุชา แสงแดง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงอัจฉริยา ศรีจำนงค์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงอารลดา ชิตชม
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๒

เด็กชายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๓

เด็กชายเกียรติยศ สมศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๔

เด็กชายเจษฎา ศรีแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ดีงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๖

เด็กหญิงกฤษณา ศรีสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๗

เด็กหญิงชลดา กอบกำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงณัฐธิดา มีเลิศ
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๑๙

เด็กชายธนากร แก้วชิณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ก่องดวง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๑

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วลอดหล้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงพรรณพศา ศรีพุทธา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงพรวารี คุณด้วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๔

นายสนธยา สาระภี
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงสุจิตรา จันทะเสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงสุดาพร สายใจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๗

เด็กหญิงสุทธิดา หมืนหน้า

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา ทองแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๒๙

เด็กชายสุวิจักรขณ์ แสงแดง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงอภิสรา พรมสำลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๑

เด็กหญิงเพ็ญวิภา นามบุญศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๒

นางสาวกรกนก สุวรรณรมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๓

นางสาวกัญญศิรินทร์ แก่นอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๔

นางสาวขนิษฐา ภาระเวช
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๕

นางสาวณัฐชา ภาระเวช
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๖

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ เต็มโคตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๗

นางสาวสุพรรณี โสดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงอนุสรา ขันทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๓๙

นายณัฐพล คำเหลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๐

นายวัชรินทร์ สังขะวรรณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๑

นายศิริวัฒน์ ไชยพันโท
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๒

นายศุภธรากร แก้วเนตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๓

นายประกาสิทธิ

์

สานนท์
๒๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๔

นายปรเมษฐ์ บุญทองล้วน
๐๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๕

นางสาวอรดี สุวรรณภาพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๖

เด็กชายจุลจักษ์ จำปาแดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงพัสกร กลินหอม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๘

เด็กชายมาตา ไชยพันโท
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๔๙

เด็กชายระพีภัทร ทองวิเศษ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๐

เด็กหญิงสุภาภรณ์ คำภิทำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๑

เด็กชายอนนต์ เสนี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๒

เด็กชายอนุชิต ไชยพันโท

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๓

เด็กชายอัครพล เรืองแพ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๔

เด็กชายเขมศักดิ

์

บานเย็นงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๕

เด็กชายโภควินท์ อุบล
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๖

เด็กหญิงไพรินทร์ สิงห์ทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๗

เด็กชายกฤษณะ กาสีวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงฐิตยา แซ่เตียว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๕๙

เด็กชายภีระพัท สุโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๐

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๑

เด็กหญิงอาริสา จงเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๒

เด็กชายชลธิชาติ สมตัว
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงเสาวภา หลักคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงชมพู่ สุขดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๕

เด็กหญิงมลธิการณ์ ขันสิงห์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๖

เด็กหญิงรัญชนา คำเหลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงรัตนา สิมโสม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สอนวิเศษ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๖๙

เด็กชายกัมปนาท ศุภนานัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงอรอุมา เมืองซ้าย
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๑

เด็กหญิงขวัญฤดี สีโย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๒

เด็กชายจักรินทร์ แยบยน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๓

เด็กชายดิสกุล ไชยพันโท
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๔

เด็กหญิงบุญสิตา ดาวหน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๕

เด็กชายภูวดล ดีไว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๖

เด็กชายวัชรพล ลาดโพธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๗

เด็กชายวีระชัย พรมปากดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๘

เด็กชายศุภชัย นันนาเชือก
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงสายนำ สิงสมุท
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๐

เด็กชายอนุวัตร ประชุมเหล็ก
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๑

เด็กชายแก้วกล้า กุลทัศน์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๒

เด็กชายชาญนที ศรีปญญา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๓

เด็กชายนิวัฒน์ ละออออง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงผกามาศ ไชยพันโท
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ผกา สุดแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงรัชนี ช้างสาร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๗

เด็กชายวุฒินันท์ เมืองซ้าย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๘

เด็กหญิงจิราภา อ่างสิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงชุติมา บุปผาถา
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๐

เด็กหญิงฐิติภา สัมมาวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๑

เด็กชายธนวัต ถาวรสิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๒

เด็กชายธาตรี มาพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๓
เด็กหญิงพลอยไพรินทร์

แก่นจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๔

เด็กหญิงพิมพ์รพัทร ปลืมใจ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๕

เด็กชายวรชัย แก่นจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๖

เด็กหญิงศิริวรรณ คอยคำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๗

เด็กหญิงอารยา จันทาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงพัชรา ยาหอม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๔๙๙

เด็กชายสราวุฒ แจ้งจิตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกะเตียด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๐

เด็กชายคัมภีร์ หมันยืน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๑

เด็กชายชานนท์ ต้นแก้ว
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงตติยา ผงจันทร์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๓

เด็กชายทวี จันสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงนงนุช ทาใบศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๕

เด็กชายภัทรพล พินองรัมย์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงมนัดติยา มังคัง

่ ่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๗

เด็กหญิงอรนิชา บุญคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๘

เด็กหญิงเบญจมาศ ไชยะโอชะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๐๙

เด็กชายพลวัฒน์ ทอนรินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๐

เด็กชายสุวัชชัย พละไกร
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๑

เด็กหญิงนำฝน มูนสุมาน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๒

เด็กชายนพรัตน์ เหล่าบุตรศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๓

เด็กชายพงษธร กองทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๔

เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์นนท์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๕

เด็กหญิงอรอนงค์ ม่วงใหม่
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๖

เด็กชายเทวฤทธิ

์

ใจศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๗

เด็กชายธนภูมิ คำพู
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๘

เด็กหญิงสุนันทรา สีดาแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๑๙

เด็กหญิงจิราพร จันทะชารี
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๐

เด็กหญิงจัสมิน แก้วเนตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๑

เด็กชายณัฐกรณ์ เขียวสด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๒

เด็กหญิงธิดาพร ไชยพันโท
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา ไชยะนาม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๔

เด็กหญิงสุธาสินี ยาหอม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่ง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๕

เด็กหญิงกนกพล ผงจันทร์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๖

เด็กหญิงกัญนิกา แก้วอาษา
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๗

เด็กหญิงจิราภา ตาอุดม
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๘

เด็กหญิงชลธิชา อัปปะมะกา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๒๙

เด็กหญิงณัฐริกา ผงจันทร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๐

เด็กหญิงนันทวัน สุกทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๑

เด็กชายพีรพล พรมราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๒

เด็กชายวัชรินทร์ โสดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล พนมรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๔

เด็กชายอรรถพล ขันทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงเกวลิน ปนทะทา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๖

เด็กชายฐิติพล ชดพรมราช
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงพรทิพย์ นาคะวงค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๘

เด็กชายพลตรี ภาระเวช
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงภัทชรา กุก่อง
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๐

เด็กชายวันเฉลิม สีแหล้
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๑

เด็กชายวิริยะ อ้วนโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๒

เด็กชายอภินันท์ชัย แสงตา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ สยามล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงนิลนภา ภูยาฟา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงบุษกร กรวยพุททรา
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงภควดี ดอนสิงห์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๗

เด็กชายวรรธนะ อุตระวรรณ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๘

เด็กชายอมรเทพ สำราญใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๔๙

เด็กหญิงกรพิณ สีน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๐

เด็กหญิงรสสุคลธ์ มงคลพล
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๑

เด็กชายวรรณชัย มีคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๒

เด็กหญิงสุภาพร ดาวหาง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๓

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

จอมหงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๔

เด็กชายณรงค์ชัย แก้วมาเกิด
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๕

เด็กชายธนากร แก้วมาเกิด
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๖

เด็กหญิงนันทิดา จิตมัน

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๗

เด็กหญิงยุภาพร คนขยัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๘

เด็กหญิงสายไหม แสงแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงสุภาพร มะไลไธสง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๐

เด็กหญิงอุมากรณ์ ทองศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๑

เด็กชายเสกสรรค์ สุภวรรณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

เขียวสด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ พรมสำลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๔

เด็กชายณัชพล มะลิเลิศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๕

เด็กชายณัฐนัย เวฬุวาป
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงพิชญาวี สายสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๗

เด็กชายยุทธนา คำสว่าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงวรรณวิภา วันบุญมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๖๙

เด็กชายวีระชัย ยิงยง

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๐

เด็กชายศิริชัย คำดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๑

เด็กชายสันติ กุลโชติ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๒

เด็กชายสิทธิชัย รัตนมูล
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงอรัญญา สีลารักษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงเกษณี กุก่อง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงสุนิสา อุ่นคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๖

เด็กชายอนุรักษ์ สังขะวรรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ คุณด้วง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน โคตรกาล
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๗๙

เด็กหญิงกุลสตรี ไชยะพันโท

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๐

เด็กชายภานุเมฆ ภาระเวช
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๑

เด็กชายภูวเนศ คุณภาที
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๒

เด็กชายธนากร อ่อนพันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงวิภาพร สิมโสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๔

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ทองศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๕

เด็กชายอนุชา ไชยพันโท
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๖

เด็กหญิงกีตาร์ ภาระเวช
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงจินดารัตน์ ไชยโยธา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๘

เด็กหญิงทัศนีย์ ไชยบุญญา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๘๙

เด็กชายบรรจง แสนกล้า
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๐

เด็กหญิงภัชรา รวมพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สมงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๒

เด็กชายวรวุฒิ สังขะวรรณ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ สีพิมพ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๔

เด็กหญิงกนกวรรณ ไชยพันโท
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๕

เด็กชายอมรรัตน์ เพิมศรี

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงเจษณีย์ สาวาโย
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำกลาง วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๗

เด็กชายวีระพล กุศลส่ง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร สุดสี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๕๙๙

เด็กหญิงศศิธร พิมพ์เสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๐

เด็กหญิงนหทัย วงค์โสภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๑

นางรุจิเรข แวงวรรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๒
เด็กหญิงอินทิราภรณ์ พัดทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๓

นางสุจินดา ศรีประไหม
๐๔/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาหว้า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุญจิราธร วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๕

เด็กหญิงพราวนภา จันทะชารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๖

เด็กชายกิตติชัย สมบัติวงค์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๗

เด็กหญิงกุลวดี อินนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๘

เด็กชายชาญวิทย์ กลางเมือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงธวัลพร โม๊ะศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๐

เด็กชายธิชานนท์ พรมสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๑

เด็กหญิงวรรณนิดา ไชยปญญา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๒

เด็กชายจตุพงษ์ โคตรเมือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๓

เด็กชายตะวัน สง่างาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๔

เด็กชายธนาวัฒน์ จันทะชารี
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงค์ฤทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๖

เด็กหญิงนิตยาภรณ์ คุณพาที
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๗

เด็กหญิงวรนุช สุขแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พัวแดง

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว
วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงสุธิดา กุลธิ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงสุนิสา พนมแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว

วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๑

นายบุญเลิศ ปองคำวัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๒

นางสาวขวัญฤดี วงศ์พุฒ
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๓

เด็กหญิงรัตน์กมล เพ็ญพักตร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๔

เด็กหญิงสุธิมา รินทาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๕

เด็กหญิงดอกรัก ไชยโอชะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงวิภาวดี แสนทวีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ประทุมมา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงจินดามาศ เฉวียงวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงกุลปริญา จันทชารี
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บัวจูม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เสริมทรัพย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๒

เด็กชายธีรวัตร ปญญาวัน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงวาสนา ศิริทิพย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สมภูมิ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๕

เด็กชายเพชรเกษม รักไทย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๖

เด็กชายโพธิทอง

์

สองศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ โยทัยหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๘

เด็กหญิงลลิตา ปญญาวัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๓๙

เด็กชายอนุชิต สุดสวัสดิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๐

เด็กชายกิตติพงษ์ สังขะวรรณ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๑

เด็กชายคมกฤต รอดภัย
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๒

เด็กชายต้นตระการ สุริยะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๓

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญประกอบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๔

เด็กชายพีรภัทร คำศรีสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงรุ่งนภา สง่างาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๖

เด็กชายวิทยา กุก่อง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๗

เด็กหญิงเกศมณี สุขศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๘

เด็กหญิงชืนจิตร

่

ดวงกล้า
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๔๙

เด็กชายณัฐพล อินธิจักร
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๐

เด็กชายธีระพัฒน์ เสริมทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๑

เด็กชายนพพร พันวิลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงนิภาพร สุวรรณรมย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๓

เด็กชายประสิทธิ

์

เสริมทรัพย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๔

เด็กชายปยพงษ์ ภาระเวช
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๕

เด็กหญิงวิมลพร เสริมทรัพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๖

เด็กชายวีระชัย เกษหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงสุดาพร กุลธิ
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงสุมาลี ศรีสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๕๙

เด็กชายสุริยน พรมเสนา
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงตาหวัง วัดอฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร เมืองซ้าย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงณัฐริกา วารินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงณัฐวิมล ต่ายเต้า
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงธนัญภรณ์ ไชยเสน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๔

เด็กชายธวัชชัย รัตนพลที
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร โทนผุย
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จอมแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๗

เด็กหญิงอภัสรา พึงนา

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๘

เด็กหญิงเนตรชนก ดาผาวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๖๙

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วกันยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๐

เด็กหญิงแจ่มนภา เรืองเนตร
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๑

เด็กชายณัฐพล โพธา
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๒

เด็กชายธณพล โทนผุย
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๓

เด็กชายธนพล โทนผุย
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๔

เด็กชายธนาวุฒิ บุญแสง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงพัชราภา ลาแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๖

เด็กชายภานุพงษ์ ไตรงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงมาริสา โคตรภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๘

เด็กชายยุทธจักร ภาคทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงยุวดี กุลโชติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา โทนผุย
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ชืนจิตต์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินนุ่มพันธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๓

เด็กหญิงสุกรรญา วงศ์บา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๔

เด็กชายอุ้มบุญ วงษ์สุทโธ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๕

เด็กชายเด่นดนัย โพธา
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๖

เด็กชายเอกราช ชืนจิตต์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๗

เด็กหญิงกัญญาภัค พึงนา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๘

เด็กชายพูลทรัพย์ ชืนจิตต์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๘๙

เด็กหญิงศิริยากร เพ็ชรคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๐

เด็กชายสุชาครีย์ ราศรีจันทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๑

เด็กชายสุธีร์ เขียวรอด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๒

เด็กชายไพฑูล ชืนจิตต์

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ยุบรัมย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงตะวันฉาย ด้วงชิณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อินนุ่มพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๖

เด็กชายบัณฑิต ชิณกะธรรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๗

เด็กชายถิรวุฒิ ใยเม้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๘

เด็กชายธีระพล ชาดา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๖๙๙

เด็กหญิงปานชนก อาจหาญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๐

เด็กหญิงยุยาภรณ์ เรืองเนตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๑

เด็กชายสุรชัย ทานะมัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะไล วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงสุจิตรา ศรีภูมิพฤกษ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๓

เด็กชายกรรชัย ประดับพลอย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๔

เด็กชายธีรัชชานนท์ สรรพผล
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๕

เด็กชายปกรณ์ จันทร์พิทักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๖

เด็กหญิงสุจิตรา กิระพล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๗

เด็กชายเจตดิลก ทองพรหม
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ทักทาย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๐๙

เด็กชายณรงศักดิ

์

นิกพิมพ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๐

เด็กชายปยะ ทองคำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

นามวิเศษ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๒

เด็กหญิงรุ่งตะวัน วงศ์คำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ หลอดทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงกฤติมา อุวอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๕

เด็กชายธีรสิทธิ

์

สุขสวัสดิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)
พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๖

เด็กชายวรัญชิต คชพรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๗

เด็กหญิงสงกรานต์ สุกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๘

เด็กชายธนกร ผาสุก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๑๙

เด็กชายนวพล คำปญญา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๐

เด็กชายนัทธพงศ์ ฉันทะโส
๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๑

เด็กชายศุรชาติ แก้วเขียว
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๒

เด็กชายฤทธิชัย ไชยหงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงทิพวรรณ สรรศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงวรัญญา พัฒรากุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงสิรินทรา สมพร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)

พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงฉันทนา นิลบล

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๗

เด็กชายสุภัทร์ บุญเนตร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงอโรชา วงศ์ชืน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก พระโรจน์  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๒๙

เด็กชายวีรวัฒน์ กุลวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๐

เด็กชายพัชรพล เทพมุสิก
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๑

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลวงศ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๒

เด็กชายธนกฤติ ประกอบผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๓

เด็กหญิงประภาพร วงค์กลม
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๔

เด็กหญิงจิระนันท์ กุลวงศ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เทพมุสิก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๖

เด็กหญิงสุกัญญา บุดดีวงศ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๗

เด็กชายครรชิต แก้วกิง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๘

เด็กชายเอกวัฒน์ จำป
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๓๙

เด็กหญิงชลิตา บุญโสดากรณ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๐

เด็กชายชุติพนธ์ นิยมชาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๑

เด็กชายธนธรรณ์ กุลวงศ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๒

เด็กชายศุภชาติ โสดานาถ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๓

เด็กชายวฤทธินันท์ วงศ์ศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงศศิธร ฐานะ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๕

เด็กชายธันวา วัฒนสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๖

เด็กชายวชิรพล สายเมฆ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๗

เด็กชายอัครราชย์ สารเสวก
๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๘

เด็กชายวชิรพงค์ สุดเพียร
๒๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๔๙
เด็กชายเกียรติสุทธิคุณ

ดอกอินทร์
๑๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๐

เด็กชายสราวุธ โยธา ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๑

เด็กชายพรรทวุธ ดีพลงาม
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๒

เด็กชายศรีมงคล ใจบุญ ๗/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๓

เด็กชายธนวิชญ์ อินลี ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๔

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ พุฒพงศ์ ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๕

เด็กชายรัชชานนท์ อิภิโช
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๖

เด็กชายชวาลวุฒิ ดีเอียม

่

๒๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มีแววแสง ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เบืองบน

้

๑๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สายเมฆ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงกานต์ติมา เผ่ากัณหา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงฑิฆัฆพร จันทะจิตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงสิริขวัญ ภาคทอง
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงณัฐวดี มายูร
๓๐/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงธัญทิพย์ นลินไกรพัฒน์
๑๐/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงรวิสรา ประนัดโส
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงจิรารัชนก จันลาศรี
๒๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงศิริขวัญ จันทร์งาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงวรรณพร แสงไชย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กนกหงษ์ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงสิริกร โคตรวงศ์
๒๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา เทวี
๑๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ใจเอือ

้

๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๓

เด็กหญิงมัชฌิตา ฤทธิภู

์

๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ เกษมสุข ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) วัดม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๕

เด็กชายธนกร คำโทน
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อร่ามโสภา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ทนะโสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วิเสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๗๙

เด็กชายธวัชชัย ดำคำภา
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๐

เด็กชายวิชิตพล มงคล
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๑

เด็กชายอิสระ ผิวเงิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๒

เด็กชายศิริพงษ์ พิมพ์ภักดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๓

เด็กชายกฎษฎา ราตรี
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๔

เด็กชายนรินทร บุญกระจาย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๕

เด็กชายวัชรพร บุญจุล
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๖

เด็กชายพัชรพล เกษเงิน
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๗

เด็กชายวรวิทย์ จำปาเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๘

เด็กชายธนาเทพ ผิวเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๘๙

เด็กชายพัชรพล ผิวเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๐

เด็กหญิงณัฐพร วงษ์โต
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงฐิตินันท์ ลำเลิศ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๒

เด็กชายกวิน ผิวเงิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๓

เด็กชายอนุวัตร ผิวเงิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๔

เด็กชายจิรชัย การเกษ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๓ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๕

เด็กชายวีรกุล ดำคำภา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๖

เด็กชายศุภชัย บุญเลิศ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๗

เด็กชายดำรงเกียรติ เกษเงิน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๘

เด็กชายจักรภัทร กรจับ
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๗๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา พิมพ์ภักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๐

เด็กหญิงรืนฤทัย

่

บุญทะสอน
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงอภิญญา พิรักษา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงปริฉัตร สมฆ้อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงวันวิสา คำปญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ สีดามา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงปุณยพร จันทร์สำราญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๖

เด็กชายศุภชัย ยิงยืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๗

เด็กชายนรบดี สุรัตน์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๘

เด็กชายศรัณยู ดวงเคน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๐๙

เด็กชายศิณะ ศรีเนาวรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๐

เด็กชายณัฐภัทร พวกพอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๑

เด็กชายดลธรรม ยิงยืน

่

๐/๒๘๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๒

เด็กชายรชฎ พลไชย
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๓

เด็กชายเจษฎา ผิวเงิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๔

เด็กชายปฎิภาน ชมพู
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ ขุมทอง
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๖

เด็กชายกิตติวินท์ สุดใจ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๗

เด็กชายอนุภัทร พวงสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๘

เด็กชายเทพประทาน ดวงแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๑๙

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

น้อนสา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๐

เด็กชายสมประสงค์ ชูแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๑

เด็กชายชยากร ราชอุ่น
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๒

เด็กชายศุภโชติ รูปสวย
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๓

เด็กชายธนวัฒน์ พลหาญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงนิตยา ชัยคำ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงมรีรัตน์ แพงคำฮัก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๖

เด็กหญิงธิดาทิพย์ ดาวเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๗

เด็กชายธีรภัทร สิมพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๘

เด็กชายอุบล ขันทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๒๙

เด็กชายพงศกร คิระกูล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๔ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๐

เด็กชายวิรุฬห์ ชนะชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๑

เด็กชายเกรียงไกร สิงห์คู่
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๒

เด็กชายปญญา ประจวบบุญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๓

เด็กชายชานุวัฒน์ ทับพิมพ์แสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๔

เด็กชายภานุพงศ์ สุดเพียร
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๕

เด็กชายวันเฉลิม เดชคง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๖

เด็กหญิงณัฐวิภา นิจการ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา นามศรี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงเรวดี หูวอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงเข็มทอง ปดภัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๐

เด็กหญิงศิรประภา ฉลาดเอือ

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงธันย์ชนก ส่งเสริม
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๒

เด็กหญิงขวัญชนก ชาวดร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงขวัญฤดี ทองหนองบัว
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เถาว์หอม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงศิริวิมล วันเพ็ญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๖

เด็กชายธนาวิทย์ วรรณเสน
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

ศรีสวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๘

เด็กชายศิรภัทร วุฒิพรหม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๔๙

เด็กชายนพพล ลุนบง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๐

เด็กชายปยะ ศรีจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๑

เด็กชายประกายสิทธิ

์

สุดเพียร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๒

เด็กชายกิตติเดช อนุมาตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โชคสุข
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๔

เด็กชายจักรพันธ์ โภคนันท์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงตนิษา โชคสุข
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงสุพัตรา นามทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๗

เด็กชายธนกร นามศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๘

เด็กชายปฏิภัทธิ

์

หาญบัวคำ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๕๙

เด็กชายเจษฎา เจริญวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๐

เด็กหญิงบุษรา ลำสันต์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๑

นางวิภา ยิงยืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๐๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๒

นายวิจัย หมีคำ
๐๒/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๓

นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
๐๔/๐๔/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๔

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
๐๕/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๕

เด็กชายณรงศ์ชัย คาถา
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๖

เด็กหญิงชมพูนุช สาระภาพ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์นาม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๘

นางสาวบุณยดา แก้ววงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๓๕

โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา หนองขุ่น  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๖๙

เด็กหญิงรินรินี ชาวนา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแคน หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๐

เด็กหญิงนันธิชา รุ่งเรือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๑

เด็กหญิงณัฎริณีย์ ชาวนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๒

เด็กชายวีระพัฒน์ บุญใหญ่
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคน หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๓

เด็กชายกิดติภน ฉาไหสง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแคน หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ตาแก้ว
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๕

เด็กชายธีรภัทร บุญพา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๖

เด็กชายจันธน สวัสดิจิต

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงมณีวัตน์ บัวแดง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงศศิวิมล มานุช
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงศศินนทื จันทร์ประเสริฐ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๐

เด็กชายวรวุฒิ สุวรรรกูฏ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงกชกร มานุช
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๒

เด็กชายวสันต์ ฉวีรัมย์
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๓

เด็กชายโกศล แผลงงาม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ วนวอน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๕

เด็กหญิงกัลยา มีนาคะ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๖

เด็กหญิงนันทกา วีระคุณ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๗

นายณันนนท์ เชือชีพ

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๘

นายพิเชษฐ นะที
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงศรินธร สายแวว
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงชนิดา ดวงใจ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๑

เด็กชายธนวัฒน์ ถาวัลย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๒

นางสาวภัทรวดี สิทธิจินดา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๓

เด็กหญิงธนพร จันสอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๔

นายสุรพล พันเอ็ด
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๕

เด็กหญิงชลดา บำรุงพงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๖

เด็กชายพรจิตรา สุหงษา
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๗

เด็กชายวิระยุทธ บุญสุกา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๘

เด็กชายโขคอนันท์ รอสูงเนิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงมนฑกานต์ จิตสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๐

เด็กชายอภิชิต พิมพ์หล่อ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๑

เด็กชายธีรภัทร มิงบุญ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๒

เด็กชายพิพัฒน์พงค์ พูมเพิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๓

เด็กชายพรชัย วิลากุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๔

เด็กชายฉัตรพงค์ บำรุงพงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงเนตรดาว อยู่สุข
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๖

เด็กชายพิสิฐชัย สุหงษา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ สีม่วง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๘

เด็กชายอาภาวรรณ ผิวทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงมนฑกานต์ ภูติผา
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๐

เด็กชายสุริยา มาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๑

เด็กชายกฤษดา ผูกจันทร์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๒

เด็กชายวิภาวรรณ หนองหาร
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๓

เด็กชายภัทรพล ดวงทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๔

เด็กชายไพลิน นาคสูง
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๕

เด็กหญิงนัฐธิดา สายสุพรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๖

เด็กชายทิธวัช ดวงใจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๗

เด็กชายกิตติภูมิ สาประวัติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ สิทธิประกร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๑๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ สารักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๐

เด็กชายพลพล จิตรสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงชุติมา สิทฺธิปกรณ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๒

เด็กชายนันทวัฒน์ สายแวว
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๓

เด็กชายนนทกานต์ ประสบจัน
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงพิสมัย จิตร์ว่อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงลลนา สายแวว
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๖

เด็กชายสุวรรณ โพศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๘

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญญทศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๒๙

เด็กชายขจิตพงษ์ นามณี
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๐

เด็กชายสหรัถ ไกรนามน
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุมภิโร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๒

เด็กหญิงศันสนีย์ เอือเฟอ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง บ้านเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงฐานิยา วิริยะภาพ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ บ้านเปด  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ทองเหลือง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๗ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ โชคชัย ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๖

เด็กชายอนุชิต สมชาติ ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๗

เด็กชายเจษฎากร ทิวาพัฒน์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๘

เด็กชายอาทิตย์ กำพุธ
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๓๙

เด็กชายกฤษดา เผ่าศิริ
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๐

เด็กชายปยะ ทิวาพัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๑

เด็กชายฐิติรัตน์ ประธาน ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๒

เด็กชายชิณวัฒน์ คุตะวัน ๖/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๓

เด็กชายนัฐนันท์ จันทพันธ์
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๔

เด็กหญิงกัญญาภัค เจตนา
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๕

เด็กหญิงปยะดา เจตนา
๑๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงดวงกมล มีแคลน ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงมะลิษา รักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงศรัณญา กุมแก้ว
๓๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา รักดี
๑๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงกัรรณิการ์ ประหยัด
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๑

เด็กหญิงวิกานดา ศรีฑา
๑๓/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๒

เด็กหญิงอรปรียา เจริญวงศ์
๑๗/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โพนแพง  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โสดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๔

เด็กชายวุฒิพงษ์ แสงงาม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๕

เด็กชายธีรภัทร พาราเกออร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๖

เด็กชายรณัฐพล ธานี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๗

เด็กชายกฤษณ์พงษ์ เสนาใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๘

เด็กชายนริศ อรุณสวัสดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๕๙

เด็กชายสุรชัย สูงเรือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๐

เด็กชายสมบูรณ์ บัวระบาน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงพิมใจ สูงเรือง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงชลธิชา แสงเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๓

เด็กหญิงสุภาพร บุญสุภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงอาภัสรา หินผา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๕

เด็กชายรัตชานนท์ จันทพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๖

เด็กหญิงวศิรา ท้าวแก่น
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุตรน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ไชยสัจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๖๙
เด็กชายกิตติไชยวัฒน์

กะนะหาวงศ์ ๕/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๘ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๐

เด็กชายชลิต พทาเพชร
๑๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๑

เด็กหญิงวรางคณา มุทาไร
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๒

เด็กชายศิริวัฒน์ บำรุงวงษ์
๒๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๓

เด็กชายพิมพเพชร พระประฐม
๑๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๔

เด็กชายพงศกร สิงหะชาติ
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๕

เด็กชายกฤษกร เชือนิล

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๖
เด็กหญิงปวีณัชฌลักษม์

กะนะหาวงศ์
๑๓/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงชลธิชา
ศรีคำประเสริฐกุล ๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๘

เด็กชายพงศ์ภัค จันทบิล
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี กะนะหาวงศ์
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงเพชรรัต สายคำ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๑

เด็กชายก่อศักดิ

์

สายแดง
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๒

เด็กชายอรรถณพ กมลฤกษ์ ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๓

เด็กชายอภิรักษ์ พลชนะ
๓๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๔

เด็กชายศุภกฤต พุทธช่วย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงนวลนภา อุณาวงศ์ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๖

เด็กหญิงมัทนา สุขกัลยา ๒/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงเกษมณี กมลฤกษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ไถวฤทธิ

์

๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๘๙

เด็กชายอำนวยชัย ศิลาราช ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๐

เด็กหญิงศิริพรรณ กมลฤกษ์
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงบุณยานุช อดทน
๒๔/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงพัณณิตา แสนเสนา
๑๗/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงนิภาวัลย์ มานนท์
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงสุวิมล พวงจันทร์
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๕

เด็กชายกฤษดา บุรมณ์
๑๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๖

เด็กชายอภิรักษ์ วงศ์แก่น
๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ กองนอก
๑๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๘

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ทะปญญา
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงปรัชญา งามผิว ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงปริยากร ศรีจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงปาริฉัตร พันธ์แก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงพิชชาพร สิงห์ชาลี ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๓

นายนภดล ผิวขาว
๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๔

นายสรสิทธิ

์

สินเติม ๙/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๙ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๕

เด็กชายไชยมงคล ประดับสุข
๒๙/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๖

เด็กชายสุวิศรุษ กาลพันธา ๗/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงเมทณี สายทวี ๒/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๘

เด็กชายสุเมโธ พรพิพัฒน์
๑๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๐๙

เด็กชายรพีภัทร คาถา
๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ คนชาญ
๓๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๑

เด็กชายธนวิชญ์ บัวสระ
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๒

เด็กชายกมลชัย แก้วเรือง ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๓

เด็กชายสรศักดิ

์

สุดตา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงปนัสญา สีม่วง
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูกิงหิน

่

๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงมารศรี สอนสุข ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงกชกร หวานใจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหลัก หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงจุฑามณี ดอกหว่านกลาง
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๑๙

นางสาวกุลนิษฐ์ วุฒิเศลา
๒๘/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๐

เด็กหญิงปุณยานุช สมบูรณ์
๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงอุษา วรรณโสภา
๒๔/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม หนองหลัก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๒

เด็กชายจิรภัทร ยิงบุญยากร

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๓

เด็กชายวรวุฒิ หวานใจ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงศิริประภา แสนแก้วเฮียน
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงปาลิตา เห็มภูมิ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๖

เด็กชายวุฒิชัย สุขจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๗

เด็กชายรพิภัฒน์ ดอกอินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๘

เด็กชายณฐกร ใจใส
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๒๙

เด็กชายพีรภัทร์ ชูช่วย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๐

เด็กชายภูมbนัส ดีทีสุด

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๑

เด็กหญิงจิราวรรณ โสมหา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๓

เด็กหญิงนันทิดา วีระบัลย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๔

เด็กชายสิงหราช ชะลูด
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๕

เด็กชายสิริภพ สีแนน
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๖

เด็กหญิงนฤมล ชะลูด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ นาสินพร้อม
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันชัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ สังฆะโห
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงเบญจมาศ เจริญบัวรักชาติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๑

เด็กชายพีรพล สวรรค์นานนท์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๒

เด็กชายยุทธนา ตรุณจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๓

เด็กชายธีรศาสตร์ ภาภิรมย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๔

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ธาราโรจน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๕

เด็กชายนันทวัตร ร่มเย็น
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๖

เด็กหญิงภัชรภรณ์ อกนิตย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๗

เด็กชายเจษฎา ชะลูด
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๘

เด็กชายวิศวะ พ่วงขำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๔๙

เด็กชายภัททรดนัย สมชาติ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๐

เด็กชายภูริพัฒน์ นิคม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๑

เด็กชายดิศานุววัตร ทองแม้น

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๒

เด็กชายทัดธนา วายทุกข์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงอิสริยา ชุติธรอมรวงศ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๔

เด็กชายยศวรัส ยาคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๕

เด็กชายเจษฎา โกษฐา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๖

เด็กหญิงชไมพร บุญประดับ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๗

เด็กหญิงอมราศรี มาริสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงยางวิทยาคม ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๘

เด็กชายฐากูร แสนสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๕๙

เด็กชายณรงค์ชัย เสนาจิตต์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๐

เด็กชายสกฤษฎิ

์

มณีรัตน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๑

เด็กหญิงสุทธิกมล ร่มเย็น

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๒

เด็กหญิงศศิธร คำบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๓

เด็กชายสิทธิพร ร่มเย็น
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๔

เด็กหญิงอัรัสยา ขจิตธา
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงณัฐกมล บูระพิน
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงสุกุลยา แสงฉาย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๗

เด็กชายรัชชานนท์ ขันอาษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๘

เด็กชายศิริวัฒน์ โกษฐา
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๖๙

เด็กชายธนกฤต ภูโพธิเกตุ

์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๐

เด็กชายสัมฤทธิ

์

รู้รอบ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ พะคุระ
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงกมลวัลย์ อินทรีย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงภัชรินทร์ ศรีทับทิม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูดเพราะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๑ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๖

เด็กชายธีรพงศ์ สาระวงศ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๗
เด็กหญิงประภาพรรณ

อนุมาตย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๘

เด็กหญิงภาสิณี แก้วมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๗๙

เด็กชายกำพลศักดิ

์

จะลอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงพรพิมล พระคุระ
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๑

เด็กชายพงศ์ศกร โคตวัน
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๒

เด็กชายชนะยุทธ สุดาชม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๓

เด็กชายพัชรพล จำชาติ
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงทศนัย์ กาแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๕

เด็กชายอาทิตย์ เสนาจิตต์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๖

เด็กหญิงอรไท ประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๗

เด็กชายชลวิทย์ เห็มภูมิ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงชาลิณี ทักทาย
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงพรพรรณ พูลสวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงธนพร คงสมพจน์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงวรัญญา พันธา
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๒

เด็กชายอริญชัย พลสมัคร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงนลิตา บัวภา
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๔

เด็กชายยุทธนา ธานี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๕

เด็กชายธนฤกต กล้าหาญ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๖

เด็กชายศุภโชค ประดิษฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงอารยา คำโสภา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงวรฤทัย อามัสสา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๐๙๙

เด็กชายกิตติพงษ์ วรรณวงค์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๐

เด็กชายสัญญากร พลแสน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงสาธิตา พลสมัคร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ทานะราช
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงณัฐวุฒิ อาทวิมล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๔

เด็กหญิงอนุสรา สาระพิชญ์
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๕

เด็กชายศุภกร ทองอ่อน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๖

เด็กชายปฎิภาณ หมทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๗

เด็กหญิงฐาปนี เชยชิด
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๘

เด็กชายสุรศิกดิ

์

โสมรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๐๙

เด็กชายภูวิชญ์ ชรูด
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๒ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๐

เด็กหญิงนภัสสร มาลัย
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๑

เด็กชายนที สีหาขันธ์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๒

เด็กชายกิตตินนท์ คุณมี
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านพิณโท ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงปนประภา ทองสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๔

เด็กชายกันยา มาระสูตร
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๕

เด็กชายรพีภัทร มณีนารถ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๖

เด็กชายพีรวัส คำภา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๗

เด็กชายนนทวัฒน์ กุรกนก
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๘

เด็กชายธีรติ วายทุกข์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๑๙

เด็กชายสถาพร ม่วงมนตรี
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๐

เด็กชายจิระวุฒิ กล้าหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๑

เด็กชายจินตนาพร เขตร์กรณ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๒

เด็กชายธนพร มณีเนตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๓

เด็กชายพงษ์สถิตย์ สิงห์กล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงนภาพร เซียงจง

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงเจตนาพร ภาคสิงห์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงกัญญา ธรรมวิเศษ
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงอทิตยา กิงแสง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงจิระดา กล้าหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดรักษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงตวงรัตน์ วิจิตรพงษ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงยิงวิมล

่

เลิศเกรียงไกร
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๒

เด็กชายโกเมน สิทธิธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๓

เด็กชายกิติพันธ์ คงนาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๔

เด็กชายจุลจักร บุญคง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๕

เด็กชายทันธวัช ตันสิงห์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๖

เด็กชายธนัญชัย ทะปญญา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ จันทร์คำ
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๘

เด็กชายศราวุธ อุเทน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงณัฐพร วรวัตร
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงธนัฐดา แก้วสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงนันทวรรณ สุวรรณพรม
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๒

เด็กหญิงมยุรี กิงแสง

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน ราชายันต์
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๔

เด็กหญิงศดานันท์ กาญจรัส
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๕

เด็กหญิงศศิธร พลพาล
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๖

เด็กหญิงหยดเทียน ทองที
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงอิงอร พลพาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๘

เด็กชายธวัชชัย ภูมิมาลา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๔๙

เด็กชายยศกร กองอุ่น
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๐

เด็กชายวีระชัย ประนามเท
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงขวัญฤดี สิงห์ใหญ่
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงศิริโสภา กุระกนก
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงสุพัชรธิดา กิงแสง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุบผาพวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๕

เด็กหญิงจามจุรี แดงอุไร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โชคโสด
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๗

เด็กหญิงเมธาวดี วายทุกข์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๘

เด็กหญิงนภัสสรณ์ พิมวิเศษ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๕๙

เด็กชายอาทิตย์ ศรีขาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๐

เด็กชายวัชรากร อรสุม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๑

เด็กหญิงอวัสดา นวลเปล่ง
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๒

เด็กชายจุฑาพุธ วิชาธรณ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๓

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ถวิล
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

อัคชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๕

เด็กชายณัฐนันท์ จารุวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๖

เด็กชายธนภัทร ทองดวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงปณิตา แดงอุไร

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงพรพิมล ไชยศร
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๖๙

นางสาววิยะดา บานดอน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๐

นางสาวปนัดดา วงศ์สูง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๑

นางสาวสุวนันท์ พิศยศ
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๒

นางสาวมณีรัตน์ ลือสีสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนแดง เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๓

นางพรทิพย์ ผาสุขนิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๔

นางเพ็ญไพ เทศนา
๒๗/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๕

นางไพฑูรย์ ประหยัด
๒๔/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๖

นางสาววงศ์ดาว ประทาน
๓๐/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๗

นายพันธ์ศักดิ

์

สืบสม
๐๙/๐๔/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๘

นางดวงพร
เต็งรัตนประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๗๙

นางสมคิด พวงธนสาร
๑๕/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงภัควดี พิพัฒน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงสำราญสุข ราศี
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บริสุทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๓

เด็กชายสิทธิพร คำแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๔

เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ โพธิพันธ์

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๕

เด็กหญิงรัตนาพร ศิริคุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงพลอยลดา ล่าวงศา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรัพย์สิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๘

เด็กชายกิตติพศ มีทรัพย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๘๙

เด็กหญิงอาริยา เทศนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๐

เด็กหญิงสุภาวดี ทาโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงอัญมณี มีศักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๒

เด็กหญิงทานตะวัน มณีวรรณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๓

เด็กชายอดศร มุคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๔

เด็กชายวุฒิชัย สลาโภตะมะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๕

เด็กชายพรมณี เกือกูล

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๖
เด็กชายประกายเพชร

ประจำสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๗

เด็กชายนพรัตน์ อกนิตย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๘

เด็กชายศรศักดิ

์

นางาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เจริญสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ นิยมการ
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงสุพิชญา พิญโท

๑๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงทิพย์เกสร จันทร์หาญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงรัตนา ปลุกใจ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงอังศุมาลิน แสวงนาม
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงดอกอ้อ มานะพิมพ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๖

เด็กหญิงสุทธิดา แสงเขียว
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๗

เด็กหญิงสุมิตรา สดชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า เลียบ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๘

เด็กชายถิรายุส์ อินทรฺโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๐๙

เด็กชายเชษฐา ไขว่วงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงภัศภรณ์ อุ่นพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๑

เด็กหญิงวิไล ครุฑรักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงสุญัญญา คืนดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๓

เด็กหญิงนำฝน มัคที
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๔

เด็กหญิงศิรินันท์ พันธ์คำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๕ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๕

เด็กหญิงอลิศา พวงจำปา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ สมมาคูณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๗

เด็กชายลักษณพงษ์ สีดาล้อม
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๘

เด็กหญิงนครินทร์ มุสิกสาร
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๑๙

เด็กหญิงทิภานันท์ จนทรานุวัฒน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๐

เด็กหญิงบุญเรือง โยธาจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๑

เด็กหญิงกนกนิภา สุทธิบุตร
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๒

เด็กหญิงกรพิน พิมคนิช
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๓

เด็กหญิงอาริสา ปาณีวัฒน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๔

เด็กชายสุรชัย อุตภู
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๕

เด็กชายอภิโชติ อารีภู
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๖

เด็กหญิงกัญชนก สวาสดิพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา ผลทวี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๘

เด็กหญิงวนิดา โลมาสืบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๒๙

เด็กหญิงพิมพกานต์ จันทร์อบ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๐

เด็กหญิงอาธิติยา สุมาลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๑

เด็กหญิงวริศรา มีพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๒

เด็กหญิงดลยา อุตภู
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๓

เด็กหญิงกุชสมา กุมภาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๔

เด็กชายกชธร ศิริเทพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วอนันต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๖

เด็กชายธนพร อุดมวงศ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๗

เด็กชายวรพันธ์ กันยาภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๘

เด็กชายวรพล กันยาภู
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๓๙

เด็กชายสิริกร ชงประโคน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๐

เด็กชายสิทธิพร สิริสุข
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๑

เด็กชายอนิวัฒน์ วิลาพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๒

เด็กชายอัฐศราวุฒิ เสาวราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๓

เด็กชายนิติพล สัตยากูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๔

เด็กชายจิรายุทธ อาตขันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๕

เด็กชายธนพร อุดมวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๖

เด็กชายภควัต ภูชะลำ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๗

เด็กชายภูริวัฒน์ ณ ลำปาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๘

เด็กชายภูรินทร์ ชงประโคน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๔๙

เด็กชายศุภเสกข์ เวชการ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๖ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๐

เด็กชายบุญสุวรรณ มาลาสาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๑

เด็กหญิงณัชรินทร์ สอนอาจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๒

เด็กหญิงนำฝน สนรัมย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๓

เด็กหญิงปณิดา โสพัฒน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๔

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ไพรบึง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๕

เด็กหญิงแพรวา คำศรีสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา แก้วอนันต์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๗

เด็กหญิงจีรณา ทาคำสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๘

เด็กหญิงนิจวิภา ชาชุมพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๕๙

เด็กหญิงวนิดา โคตะสา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๐

เด็กหญิงวรัญู แก้วบุญเรือง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๑

เด็กหญิงวิบดา พลเมือง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านถ่อน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๒

เด็กชายธรณินทร์ เทพศิสิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๓

เด็กชายวสันต์ ศรีจันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๔

เด็กชายวีระยุทธ บุดดาพงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๕

เด็กชายวีระชาติ โคตะสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๖

เด็กชายเด่นภูมิ มาลาสาย
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๗

เด็กชายปรีชา พัดทาบ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๘

เด็กชายปวริศร อุปวัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๖๙

เด็กชายวัฒธนะชัย หวลหอม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๐

เด็กชายวิศรุต ตะนะโส
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สิงห์โห
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๒

เด็กชายอธิชา มณีวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๓

เด็กชายเขมวันต์ บรรพชาติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ ผลประเสริฐ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๕

เด็กหญิงกัลยา ดาภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๖

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ รักโคตร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงประภัชรา แสวงวงศ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงประวีณา กันหารินทรื
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๗๙

เด็กหญิงวรรณวิสา โสวรรณะ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๐

เด็กหญิงชนิดา เจริญสมบัติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๑

เด็กหญิงภัคจิรา พิลาเป
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๒

เด็กหญิงจินตนา ทาระ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๓

เด็กหญิงภิรมย์พร พิลาทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงสุจิตตรา เถาว์ทุมมา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๗ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงสุนารี จำปาสา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถ่อน ราษฎร์สำราญ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๖

นายวัชรินทร์ ลาภูธร
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โนนใหญ่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงณัฐวดี ใจพบ ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงจันทร์
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เกษมทาง ๔/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๐

เด็กชายอัฐพล สีผาด
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๑

เด็กชายยศกร สุโขทัย
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามทอง ๖/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๓

เด็กชายธีรเทพ ญาณศิริ ๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๔

เด็กชายพชรดนัย โยธี ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๕

เด็กชายศุภกิจ ครองเมืองแสน
๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงอาทิตยา รักษาแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๗

เด็กหญิงอุไรพร ขันทอง
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงอรนันต์ ปนทอง
๑๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๒๙๙

เด็กชายจิติวัฒน์ สงวนแก้ว
๒๙/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๐

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีสุพรรณ์
๓๐/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๑

เด็กชายศักรินทร์ พลสุข
๓๐/๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงบุษกร บุญตาม
๓๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๓

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วสิงห์
๑๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๔

เด็กชายสัณฐิติ เมียดตะแก

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๕

เด็กชายธันต์ธาราธิป จากกระโทก
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงพิชญาภา ศุภดล
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงจีระนันท์ บรรพบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๘

เด็กหญิงปนัดดา หล้าสิงห์
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๐๙

เด็กชายบารเมศวร์ ภาคะ
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๐

เด็กชายปฎิภาน บุญชู
๒๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ท้าวอุ่นเมือง
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงจุฑามณี ปราบสูงเนิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๓

เด็กหญิงทิพย์วดี สีสมบุตร
๒๓/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๔

เด็กชายวิรพัฒน์ ฑีฆะโคตร
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๕

เด็กหญิงราตรี ทวีสุข
๒๔/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงอริษา ขันทองดี
๒๕/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ ไปแดน
๒๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองบ่อ
๐๔/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงมายด์ ประมูลทรัพย์ ๑/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๘ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงรัตนาพร กัญญาบัตร
๑๘/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๑

เด็กชายวิเวศน์ บุญมาชู ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๒

เด็กชายวีรภาพ อุ้มบุญ
๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๓

เด็กหญิงสุทธิดา แสงงาม
๑๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงอิศริยาพร ขันทะวัติ
๑๓/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงกุลณัฐธ์ สาคำภีร์
๑๑/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๖

เด็กชายเจริญทรัพย์ สายเชือ

้

๑๐/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๗

เด็กหญิงณัฎฐนิช ผาสุก ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๘

เด็กชายธนาธิป กุวงษา
๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๒๙

เด็กหญิงประภาสิริ จารุการ
๒๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๐

เด็กชายไกรทอง จันทุมา ๑/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๑

เด็กชายกิตติพันธ์ อ่อนจันทร์
๑๐/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๒

นายมโนพร ศรีทา
๐๔/๐๔/๒๔๘๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๓

นายทวี จันทร์สมุด
๒๓/๐๖/๒๕๐๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๔

นายสมคิด กรองมาลัย
๑๔/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๕

นางเพชรอุบล จันทร์สมุด
๒๕/๐๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๖

นางวิลาลักษณ์ ธนะวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๗

นางสาวสุจินดา ตัณฑะสุวรรณะ
๒๓/๐๔/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แสนดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๓๙

เด็กชายอนุชิต บัวแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๐

เด็กชายธนาวัฒน์ ผลอินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงวีรวรรณ สมบัติมัน

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงลลิตา จำปางาม
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงชลลิชา นะวะทิตย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๔

เด็กชายปริวัฒน์ กาคำผุย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๕

เด็กชายณัฐวุธ สีดารักษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๖

เด็กหญิงมุกตาภา จำปารัตน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๗

เด็กหญิงปยะพร บัวเขียว
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๘

เด็กหญิงนริศรา จันทิมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงรัตนสุดา มาคำผุย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๐

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ กันยาบัตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา กุลกัง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๒

เด็กชายกฤษณรักษ์ สายชาลี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

จารุจิต
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๔

เด็กชายเกริกชัย ดีโลนงาม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๕

เด็กหญิงพรชิตา มาลีรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๖

เด็กหญิงนงนภัส เลขะสันต์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๗

เด็กหญิงปรียาณัฐ หยุดชม
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงสุธิดา ประสารทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๕๙

เด็กชายสุเมธ รัสสะตะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๐

เด็กชายมนตรี แสนทวีสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงณัฐฌา อุตรา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๒

เด็กชายเสถียร ราตำเสน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ศรีจันทราราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๓

เด็กชายพงศพัศ ทุมมากรณ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๔

เด็กชายสรรญชัย ภูมิทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๕

เด็กหญิงพัชราภา ชุมมุง
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงนนธิชา วรรณสิม ๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๗

เด็กชายวัชร บุดดาพงษ์

๑๒/๑๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๘

เด็กชายอลงกรณ์ วงศ์สุทา
๒๓/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๖๙

เด็กชายอนิรุษ สุโกพันธ์
๑/๑๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๐

เด็กหญิงสุพัตรา อองตัน
๖/๒๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ นาคสีเมฆ
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๒

เด็กหญิงสุวพิชชา อินกอ
๑๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

นาคำรอด ๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๔

เด็กชายคุณานนท์ จำป ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๕

เด็กชายอดุลยวัฒน์ คำลือไชย ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๖

เด็กหญิงณัฐริกา โทคเวช ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงบุศรินทร์ ปริหา
๒๗/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ดอนชาด  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงภัทรธิดา บุญโสภา ๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงธิญาดา บุญโสภา
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญปอง
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๑

เด็กชายอภิชาต ขาวสัน

้

๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๒

เด็กหญิงสโรชา คำแสนราช
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงไพสุรีย์ กลมเกลียว
๒๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สารีอาจ
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๕

นางสาวปาริชาต เสียงใส
๑๒/๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๖

นางสาวพิมพ์ เถาว์ทุมมา
๓๐/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๗

นางสาวสโรชา พะยามาตร
๑๖/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๘

นางสาวเกษราภรณ์ แก้วเนตร
๑๙/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๘๙

นางสาววริศรา คำจันทร์
๑๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงสุปราณี ศรีคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงปยธิดา นินคำแยง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงรุจิรา ทำคำทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๓

เด็กชายสุวิช ศรีคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๔

เด็กชายวรสิทธิ

์

ดวงชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๕

เด็กชายธนดล นนทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๖

เด็กหญิงวนิดา กาฬพัฒน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๗

เด็กชายภานุวัฒน์ นามมาลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเทียง

่

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๘

เด็กชายฉัตรภัทรดี คำโสภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๓๙๙

เด็กหญิงจินตนา ดอกแก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงกุลธิดา ดีเสมอ
๐๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงสร้อยดุสิตา มังครินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๒

เด็กชายภานุวัตร โอนอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงนาตยา คำแสงดี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๔

เด็กหญิงอโนมา ขวัญใจ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๕

เด็กหญิงพรรพษา แก้วพิทักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๖

เด็กชายทัศน์พล สืบสา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๗

เด็กหญิงลินลดา ใจธรรม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๘

เด็กหญิงบัณฑิตา กว้างขวาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๐๙

เด็กชายอภิรักษ์ ข้องนอก
๑๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๐

เด็กชายชัยพฤกษ์ มาลาสาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๑

เด็กหญิงพัชราภา ธรรมวรรณา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๒

เด็กหญิงจิดาภา พุดด้วงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร)

ห้วยขะยุง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๓

นายปรีชา พลราช
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๔

เด็กชายณัชพล จันฑาพุฒ
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๕

เด็กชายณัฐวัชร์ ศรีภักดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๖

เด็กชายทัศนัย แสงประสาร
๒๕/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๗

เด็กชายนฤเบศร์ นิยมญาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๘

เด็กชายพงษ์ศิริ บรรทะท้าว
๒๑/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๑๙

เด็กชายปณขัย สีลา ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๐

เด็กชายภีระพล สีลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๑

เด็กชายโยธิน อุทุมพันธ์
๒๐/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๒

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ รุ่งสว่าง ๕/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๓

เด็กชายกรวิชญ์ พัฒธานี
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๔

เด็กหญิงกิตติกาล บริบาล
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญลือ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๖

เด็กชายจิระวัฒน์ ทาระบุตร
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๗

เด็กชายบูรพา สุธรรมวิจิตร ๑/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๘

เด็กชายจตุพล ตุคำเวียง
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงวรพิชชา ระวิชัย
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงกาญจนาพร ดวงดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงศิริภัทร ศรีภักดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงวรรณษา จันทะโคตร ๕/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๓

เด็กชายทิวานนท์ เห็มเคน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๔

เด็กชายพัชรพงษ์ แสงดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำลือ
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๖

เด็กชายนัทพล แก้วแสง
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๗

เด็กชายพลพล ศรีภักดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงสุวรรณี บุญภา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๓๙

เด็กหญิงชญาดา มุสิกาวัน
๒๖/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงพรสุภัค คำแน่น
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงศิริวัฒนา สพสิงห์
๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แก้วแสง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๓

เด็กหญิงนำฝน ดวงรัตน์
๑๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๔
เด็กหญิงเกษศราภรณ์

กุจะพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงพรยุพา พรมลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิ

์

โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๖

นายภูวไนย ศรีระวัฒน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๗

นายนิติกร เมืองซ้าย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๘

นางสาวปยะมาศ สาระบัว
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๔๙

นางสาวเวธิตา พิมพะนาม
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๐

นางสาวมัลลิกา สิงห์ชาลี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๑

นางสาวนำฝน คุณสมบัติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๒

นางสาวสุชานุช สุดสิงห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๓

นางสาวมะลิวัลย์ ตังนู
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๔

เด็กชายฐิติพงศ์ บุญเลิศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๕

เด็กชายณรงค์ชัย บุญจันสี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๖

เด็กชายมณฑล ฝองสูงเนิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๗

เด็กหญิงนุจรินทร์ มวลสุข
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๘

เด็กหญิงศิริวิภา ด้วงคำสี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๕๙

เด็กหญิงพรรณิภา แก้วมหา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๐

เด็กหญิงวาสนา นามภักดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๑

เด็กหญิงแพรวรดา การะเกษ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๒

เด็กหญิงภัทราพร ปสสุวรรณ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๓

เด็กหญิงสสิมา สีดก
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ พุ่มจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๕

เด็กหญิงมัลลิกา สีสัน

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๖

เด็กหญิงปยวรรณ พันธ์ศิริ
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๗

เด็กหญิงวิราศิณี ศรีประจักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๘

เด็กหญิงอารยา โสภาสิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองคำพิมพ์
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงกมลชนก สีลาลัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๑

เด็กหญิงธิติมา เดชบุญ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงธัญทิพ นุพันธ์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงธนัญญา นุพันธ์
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง บ้านแฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงนฤนาท บุญส่ง
๓๐/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บ้านแฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๕

เด็กหญิงอินธุออน สรรค์อาจ ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ บ้านแฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๖

เด็กชายศุภชัย มิงแมน

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ฐิตะสาร
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๘

เด็กชายวีระพงษ์ คงบุญวาท
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๗๙

เด็กชายเสกสรร ภูมิแสง
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงสุนันทรา พันธ์โพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ชัยสอน
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงบังอร พันธ์โพธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงอนุธิดา พิมพกรรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ โขมะจิตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงพัชรมัย อังคะระษี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โขมะจิตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงพิมลพรรณ ฐิตะสาร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงแอนนา พืชหมอ
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๘๙

เด็กหญิงอัจฉลา พาสุข

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๐

เด็กชายณัฐพงศ์ ขาวเลิส
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงอธิมาพร แก้วเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงปทมาภรณ์ สังคะวัตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๓

เด็กชายปรมธร ดอกคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๔

เด็กชายตะวันชัย ขาวเลิศ
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๕

เด็กชายวุฒิชัย มาลาคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๖

เด็กชายวรเมธ ศรีงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๗

เด็กชายธนภูมิ ผดุงดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๘

เด็กชายศักดินนท์ บุญชิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๔๙๙

เด็กชายพงศธร มุขศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ธรรมวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงลินลดา อินทร์โสม
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๒

เด็กหญิงนงนภัส เอียมโอภาษ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๓

เด็กหญิงตรีทิพย์ อินทรุกขา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวสด
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๕

เด็กหญิงอทิตยา พรุ่งแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงนิรชา ฐิตะสาร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มิงแมน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุษดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๐๙

เด็กหญิงบัวชมพู สายมงคล
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๐

เด็กหญิงอริสสา เกิดพิทักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงอริสชา เกิดพิทักษ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงอนัญญา ชุมอาจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงถวิกา ก๋าพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงวาสนา วงศศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงพัชรีพร ชูสวัสดิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงศรุตา บัวทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงสุชาวดี คืนดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๘

เด็กชายพชรสิทธิ

์

สิทธิโสม
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๑๙

เด็กชายอรรถพล พันธะนาม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๐

เด็กหญิงธันยาพร ขาวเลิศ
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๑

เด็กชายวีระศักดิ

์

พิมพกรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๒

เด็กชายณัชพล พาเรือง
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๓

เด็กชายวีรวัฒน์ พรมศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๔

เด็กหญิงอลิญา อาสาธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๕

เด็กหญิงสุทธิดา ดูลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงศุภาวรรณ สันตะพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๘

เด็กชายทศพร สารี
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๒๙

เด็กชายเอกชัย ศรีอำนาจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๔ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๐

เด็กชายทัยทัด ทวีแสง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๑

เด็กชายเดชพิทักษ์ บุญชิต
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๒

เด็กหญิงกิตติยาภา ยีวาศรี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๓

เด็กหญิงจริยา ผิวอ้วน
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๔

เด็กหญิงสิรินทร จวนสูงเนิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงชลธิชา พุ่มจันทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงอุบล สุขหอม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงปฏิภาณ จันวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๘

เด็กชายธนากร นิยม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๓๙

เด็กชายนพพล ชาวตระการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๐

เด็กชายศราวุธ ศิริภักดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๑

เด็กชายบุญโฮม พลาศรี
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๒

เด็กชายวีรภัทร เบิกบาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๓

เด็กชายธวัชชัย ยงศ์สิน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๔

เด็กชายธนากร ชุมพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงเอวิตา เกตุวัตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงหิรัญยศ ยีวาศรี

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงปุณภัทร เกตุวัตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงปุณพร เกตุวัตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงใหม่ ศรีม่วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงณัฐาพร ขันจันทา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงเบญจพร ดอกพิกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๒

เด็กหญิงอรณิชา ฟอพอมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๓

เด็กหญิงไพลิน ประพฤติธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๔

นายพัน บุญชิด
๑๕/๐๒/๒๕๐๖

วัดแก้วรังษี วัดแก้วรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๕

เด็กหญิงวรรณษา สุดตาสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมดาว
๑๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พรมดาว
๒๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงบัวกัน ศรีญา
๒๖/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงลูกศร ปวงสุข

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๐

เด็กชายศิริพงษ์ จันดี
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๑

เด็กชายธนากร บุญเติม
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๒

เด็กชายกฤษดา เถาทอง
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงพัชนิดา วารินทร์
๒๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๔

เด็กหญิงอรญา ปกพันธ์
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๕ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๕

เด็กหญิงรัก แก้วมิง

่

๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ จิตธรรม
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา พรุ่งแสง ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๘

เด็กหญิงวิมลมณี เคนท้าว
๑๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๖๙

เด็กหญิงกนกอร แก้วกล้า ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๐

เด็กหญิงพรชิตา ทาวงษ์
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๑

เด็กหญิงพรไพลิน จิตธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๒

เด็กหญิงจรรยพร พาพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงจันทร์วลัย พาพล
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงกุลยา ปดภัย
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงศศิภา แก้วพิกุล
๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงวราพร พงษา
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงวิญดาพร ศรียา
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงมีนา ดวงจิตร
๑๒/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๗๙

เด็กหญิงสิริรัตนะ ขันธวัตร
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๐

เด็กชายธีระภัทร ศรีบุระ
๑๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงจุฑามณี พูลสวัสดิ

์

๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๒

เด็กหญิงชัญญา ทุมดวง
๓๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีบุระ
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงศิริวิมล พิลาแดง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงวรรณภา สมสุพรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย ขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงกุลธิดา ไชยเลิศ
๑๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๗

เด็กชายนนัทวัฒน์ กอแก้ว
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๘

เด็กชายวีระนนท์ กอแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๘๙

เด็กชายทีปกรณ์ จันทร์หอม
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๐

เด็กชายทีปกรณ์ งวงช้าง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๑

เด็กชายนิฐิศักดิ

์

แดนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงวิจิตตรา อินยู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๓

เด็กหญิงมาลีวัลย์ เพลียโครต ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๔

เด็กหญิงทิพานันท์ ปองสิงห์ ๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี แสนทวีสุข
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อัศพิมพ์
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงปานทิพย์ สารพัด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๘

เด็กชายวีรภัทร โรจนะ
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๕๙๙

เด็กชายธนากร แก้ววิเศษ
๑๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๐

เด็กชายกฤษฎา แก้วทน
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๑

เด็กชายจิระพงค์ ทองพิเศษ
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๒

เด็กชายพงศกร รุขจันทร์
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๓

เด็กชายไพศาล วารินทร์ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สายเสียง ๕/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงประภัสสร งวงช้าง
๒๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงธิดา บุระคำ
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญจวบ
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๘

เด็กหญิงสิริวฤนท์ สีสุขใส
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๐๙

เด็กหญิงวัชราพร จันทะแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๐

เด็กหญิงลักษิกา งวงช้าง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น มิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๑

เด็กชายธนาดร บุญเติม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมดาว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๓

เด็กชายนันทวัฒน์ กอแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๔

นางสาวพิชญา ปลืมจันทร์

้

๒๐/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๕

เด็กชายธนาวัฒน์ ปดภัย
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๖

เด็กชายสุนทร กอแก้ว ๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๗

เด็กหญิงณัฐวดี ไกรทอง
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงพรทิพย์ โสพัฒน์
๑๙/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๑๙

เด็กชายวิทยา สุขหอม
๑๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๐

เด็กชายพีระนัย สุขหอม
๒๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ใจหมัน

่

๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงชมภูนุท ผิวจันทร์ ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงอภิญญา ภูวงษา
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงอรจิรา วรรณโคตร ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๕

เด็กชายพิทักษ์ สมเสนาะ
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงพัชรี โลหะกุล
๑๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงพรนภัส สาธรเวช ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๘

เด็กหญิงรัชดาพร สกุลสุข ๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุรัชการ
๒๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๐

เด็กหญิงปรัชญาพร บุญจวบ ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๑

เด็กหญิงจรรยพร วัฒราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๒

เด็กชายณชพล กองสุข
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๓

เด็กหญิงนิภาพร กออ่อน
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๔

เด็กชายเฉลิมชัย สมเสนาะ
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงวิไลพร กออ่อน ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๖

เด็กชายไพฑูรย์ ศุภโกศล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๗

เด็กชายเอกราช แดงอาจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงสุนันทา เสมอศิลป
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๓๙

เด็กหญิงญาณิศา ภูนา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๐

เด็กชายวานนท์ ทัดศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๑

เด็กชายธนากร มัยวงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ วิจารย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๓

เด็กชายสุทิน ชูช่วย
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๔

เด็กชายอานนท์ ผาหยาด
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๕

เด็กชายชินรัตน์ แดงวงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ นามจันทึก
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุภะโกศล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกุลรัตน์ พงบัว
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๔๙

เด็กหญิงอัฉราพร นาลาด
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ กิงทอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๑

เด็กหญิงปญจพาณ์ พึงหนู

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๒

เด็กหญิงสุวรรณี บุญพา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๓

เด็กหญิงวิมาลา ภูมิสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๔

เด็กชายวุฒิชัย เชือเมฆ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๕

เด็กชายนครินทร์ พุดจีบ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๖

เด็กชายวรชิต เวชสาร
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๗

เด็กชายอัศวิน พิมพกรรณ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๘

เด็กชายกันตภณ วาไทย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงเจนจิรา ดวงแสง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงกนิษฐา ทาก้อน
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ ม่วงเนียม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๒

เด็กหญิงสุรีพร ปวันเนาว์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ประดับศรี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๔

เด็กชายรัตน์สะดา ภูมิสิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๕

เด็กชายกฤษฎา อาจปาสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๖

เด็กหญิงจันทิมา ซึงพรม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงนิกูล สังฆวัด
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๘

เด็กหญิงภัทรวดี เรือนเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงรสธร ทองมูล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๐

เด็กหญิงศิราณี พิมพกรรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๑

เด็กหญิงยุวดี เครือทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๒

เด็กชายจีรวัฒน์ พันทะสาร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๓

เด็กชายอัษฏา โขมะนาม
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๔

เด็กชายจิรวิชญ์ สายแวว
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๕

เด็กชายวีรวุฒิ ทาเคน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๖

เด็กหญิงจิราพร ภูขำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พินธุกรณ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์สิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๗๙

เด็กหญิงรุจิรา ศรีภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงพันธ์ทิพย์ แก้วกัญญา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อรัญวงศ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทะเกษ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๓

เด็กหญิงบุณยาพร บุ้งทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน จอมศรี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๔

เด็กชายสิริศักดิ

์

ทัดศรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๕

เด็กหญิงปรินดา อัศพิมพ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงลักษิกา อัศพิมพ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๗

เด็กหญิงสุวิดา คืนดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ประดับศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงอภัสนันท์ แสงสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๑

เด็กชายวิรยุธ สิงหธรรม
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๒

เด็กชายบัญชา มันคง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๓

เด็กชายชายชาญ คำสอ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ มูลราช
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงเกตนรินทร์ ทองบุราณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงณัฐวดี บุญศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๗

เด็กหญิงอรญา อัศพิมพ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๘

เด็กหญิงอภิสรา เยียมราษฎร์

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงวรรณิษา จิตศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงจิรัชญา พรภักดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งกอก ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๑

เด็กชายญาณวุฒิ นามศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๒

เด็กชายกษิดิศ สืบแก้ว
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงอริสรา คล้ายคลึง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๔
เด็กหญิงพิชญ์ชนินทร์

เสาะไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๕

เด็กชายอภิศักดิ

์

ชำนาญเวช
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๖

เด็กชายเจษฎา อรอินทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๗

เด็กชายศิริชัย ศรีเงิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๘

เด็กชายพิสุทธิ

์

พลมาก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๐๙

เด็กชายพิชิตพงศ์ ศรีลัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๐

เด็กชายศักดา ลวงงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๑

เด็กชายวีรพล อินทร์แก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๒

เด็กหญิงอธิตญา คำเมือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงนาฎลดา ชัยชาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงทรงอัปสร ผาสุก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงธนัชพร บุญสืบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงเสาวลักษ์ สุพรรณ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๗
เด็กหญิงพิชญ์ชนินทร์

เสาะไธสง
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงกัญติญา นามวงษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงปริญญา พรมสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงธิญาดา การปรีชา
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๑

เด็กหญิงรุจิรา เจริญจิตร
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๒

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

นิลพยัคฆ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๓

นางสาววาสนา สุขสาร
๑๐/๐๓/๒๕๒๕

วัดสมสนุก สมสนุก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงอลิสา ขันทะเวช
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงฐิติมา ดวงศรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๖

เด็กชายอภิวัฒน์ บุตรโส
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๗

เด็กชายนวพล ทองพิมพ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๘

เด็กชายณัฐพล ทองเหลือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๒๙

เด็กหญิงนริศรา ดวงศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๐

เด็กหญิงญาดา สว่างแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๑

เด็กหญิงจิรัชยา คำสุนี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๒

เด็กชายรัฐพล โพธิศรี

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๓

เด็กชายวรเมธ โพธิศรี

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๔

เด็กชายมโนธัช พินธุรักษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๕

เด็กชายนพเดช หอมเย็น

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงอินทุอร ทองพูล
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงเมธาวี พินธุรักษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงรุ่งเพชร แสงพุฒ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ วารินทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขัวแคน ธาตุรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๐ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงธนศร สุโคตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงณัฐริกา คำสุดแสง
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๒

เด็กชายชนธร ศรีสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๓

เด็กหญิงพัชรพร ศรีสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๔

เด็กหญิงจุฑามณี หอมจำปา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๕

เด็กชายวรากร พันษ์พันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๖

เด็กชายเขมอนันต์ ศรีบุระ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

คำจุน
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๘

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วแกมจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงนฤภรณ์ ศิรีเขียว
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงภันทิลา คำทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๑

เด็กหญิงอัญชุลี โสภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนนำคำ ธาตุรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๒

เด็กหญิงกิตติยา คำมูล
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๓

เด็กชายคมสัน ขันโท
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๔

เด็กชายจิระศักดิ

์

อักษรณู
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงจิราพร น้อยแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๖

เด็กชายธนะรัตน์ รสหอม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๗

เด็กชายธรรมรัตน์ อินทรสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๘

เด็กหญิงบัณทิตา แปลงศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๕๙

เด็กหญิงบุศยา ชืนชม

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๐

เด็กหญิงวรภร ปดภัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๑

เด็กชายวานิต ศรีหะแสง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๒

เด็กชายวุฒิชัย โขมะพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงส้อยฟา สาริวัล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๔

เด็กชายอนนตพร หล้าบุตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สีเทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงอริสา แปลงศรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๗

เด็กหญิงเกษฎา วรบุตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๘

เด็กชายจักรพันธ์ แปลงศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงจิรัชญา บำรุงศิล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๐

เด็กหญิงชลธิชา ขาวฟอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๑

เด็กหญิงณัฐปภา ขันธเวช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๒

เด็กชายธวัชชัย รัฐมัน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๓
เด็กหญิงนันทนาภรณ์

ภาระบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๔

เด็กหญิงปยะนุช พิมพ์ทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๕

เด็กชายพงศภัค แปลงศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๖

เด็กชายพินิจ ศรีหะแสง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๗

เด็กชายพีรพล รักมัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๘

เด็กหญิงอัยรดา บุญเหลา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๗๙

เด็กหญิงเกศรินทร์ ไทยศิลป
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๐

เด็กหญิงรุ่งทยา จาระงับ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงหงษ์ฟา อินราช
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงจตุพร คำพูล
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงนภา นาหมืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ พลศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๕

เด็กชายชูชาติ เชิดไชย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ทองจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๗

เด็กหญิงปภาวรินทร์ บางสวนหลวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๘

เด็กชายปรัชญา ชืนตา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๘๙

เด็กหญิงพรรณนารา บุบผาเดช
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๐

เด็กหญิงภัคจิรา บัวอินทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๑

เด็กหญิงลัลนา ขวาอุ่นหล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงวิภาดา ไชยสาร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงษุภากร มะธิปไข
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๔

เด็กชายสรยุทธ เวชกามา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๕

เด็กชายโอมรินทร์ โคตรเมือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๖

เด็กชายฉัตรดนัย พืนผา

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๗

เด็กชายชานนท์ พาสิงห์สี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๘

เด็กชายปกรณ์ ฉิมมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๗๙๙

เด็กหญิงปานระพี พูพิมาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสงเขตต์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๑

เด็กหญิงภัชราภา ศรีอ่อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๒

เด็กชายณรงค์ยศ คูณแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๓

เด็กชายสมรักษ์ เชิดชัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๔

เด็กชายกฤษดา สมชาติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยิมจันทร์

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงณัฐฤดี ใจบุญ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๗

เด็กชายธนบัตร ประดับศรี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๘

เด็กชายธนพล สายงาม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๐๙

เด็กชายประภากร คำโฮม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงพรชิตา วันสีดา
๒๒/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๑

เด็กชายพีรพัฒน์ แสนสำอางค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๒

เด็กชายพีระศักดิ

์

พรมสีลา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๓

เด็กหญิงภัทราวรรณ ชืนชม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๔

เด็กชายรัชพงษ์ พุฒซ้อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๕

เด็กชายวัชระ บุญล้อม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๖

เด็กชายวินัย แถมวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงศิริโฉม ขันบุตรศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงสุดาพร ประโมทัย
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา รักเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๐

เด็กชายเทวฤทธิ

์

นุสนันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๑

นางสาวจอมเกล้า ภูทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ วรรคสังข์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๓

เด็กชายฉันทพล ชืนชม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๔

เด็กหญิงดุสิตา บุญยงค์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๕

เด็กหญิงนงเยาว์ แสงใบ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๖

เด็กหญิงนัฏฐิฌา จันทร์จริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงนิสาชล แต้มศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงปรารถนา จันทร์ศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงปวีณา ใต้โพธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๐

เด็กชายปญญา ชืนชม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๑

เด็กชายพงษ์พัฒ พันธุ์ศักดิกุลชัย

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงพรปวีณ์ หาญชาตะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๓

เด็กชายวัชรากร สังเกษจิตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๔

เด็กหญิงวันทิดา เรือนเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วดอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมาตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมาตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงสายสุดา คูณลาด
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงอภิสร จันทร์สุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงอริษา น้อยวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงกรรณิกา สมชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๒

เด็กหญิงกานติมา ผลสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงใบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๔

เด็กชายธนากร เรืองรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ งามจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงรุ่งนภาพร วินิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๗

เด็กหญิงลลิตา คงทน
๑๔/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงวรรณพร คงทน
๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงวัลลี ใต้โพธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๐

เด็กชายวีระพล ชืนชม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา เหล็กกล้า
๒๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปามุทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงอาภาพร อินราช
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๕

เด็กชายเอ็นดู หารไชย
๒๓/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๖

นางสาวกนกวรรณ ศรีบุระ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๗

นางสาวกัลยา ภูทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๘

นางสาวจริยา มูลทา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๕๙

นางสาวจารุวรรณ์ นาพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๐

นายธนที สาธุพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงธันวา ภูทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๑ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๒

นายธันวาดี สาธุพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๓

นางสาวปยธิดา สุนนท์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ เกิดผล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๕

นางสาวจันจิรา นาปง
๐๓/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๖

นายณัฐชนน แก่นไทย
๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๗

นายทวี ศรีสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๘

นางสาวสุจิตรา นาวิเศษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๖๙

นายสุรเดช โยธารักษ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๑ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๐

เด็กหญิงปาริชาติ จันทร์สุข
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๑

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

กำทรัพย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๒

เด็กหญิงอรพรรณ สิทธิธรรม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๓

เด็กหญิงอารยา จันทร์สุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๔

เด็กหญิงกนกนภัสน์ พุฒซ้อน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๕

เด็กหญิงกนกพร บวมขุนทศ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๖

เด็กหญิงกุลธิดา การุณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๗

เด็กหญิงกุลนาถ ศรีจันทร์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๘

เด็กหญิงจีรณา ศิริเทพ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๗๙

เด็กชายชุติวัติ จิรโสภณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๐

เด็กชายธนากร สีดา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๑

เด็กหญิงธิดาพร โมะศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงบรรณสรณ์ พันธ์สว่าง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงพิสมัย ไต้โพธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๔

เด็กชายพีรพล ทองนวม
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงภัทรธิดา สีสมุทร
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๖

เด็กชายรัชภูมิ สิมสีดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงลักษิกา มารศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๘

เด็กชายวสุธร ซินโซ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๘๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ พละศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงสาธิดา ขันธิวัตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๑

เด็กชายสิปปกร พุฒซ้อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๒

เด็กชายสุภิชัย คำเนาว์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ หาสอน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงอภัชรา ชืนชม

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๕

เด็กชายอานันท์ วรกากุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ไชยคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๗

เด็กชายณวพล คงทน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๘

เด็กชายนันนิพล สีสุวรรณ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๘๙๙

เด็กชายพิชาภพ ประวงษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๐

เด็กชายไพรวัลย์ กลางเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๑

เด็กหญิงณวิญา ประดับศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๒

เด็กชายเกษมศักดิ

์

ภาระเวช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงชฎาพร พิมพ์โพธิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงสุนิดา คงทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงฐิติมา บุคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุนทา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๗

เด็กหญิงอุบลจันท์ ขันวิเศษ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ศรีสง่า
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๐๙
เด็กหญิงกาญจนารัตน์

ทองแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๐

เด็กหญิงบุศรินทร์ ยิงเกียรติวรกุล

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเลิน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๑

เด็กชายธวัธชัย อินทบุดดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๒

เด็กชายภูริพัฒน์ วงค์ชนะ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงวริศรา ศรีปด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๔

เด็กชายบวรภัค สามทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงรัญจวน สงสะอาด
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๖

เด็กชายศิริชัย พินธุกรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

บัวสด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงอรอนงค์ เตมิยะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๑๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ แสงชมภู
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ บูชายันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงปวีณา งามแสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา ศรีปด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๓

เด็กหญิงยอดชีวัน วงศ์ประทุม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ ลิมเสน่ห์

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงศิริมล แสงดี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงสิรามล เกษียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงอักษร บรรเทิงกุล
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจตบุตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๒๙

เด็กชายคำภู ภูงาม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ แสงชมภู
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๑

เด็กชายปรัชญา พินธุกรณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๒

เด็กชายภาคิน ศรีจำปา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๓

เด็กหญิงรุ่งธิวา พินธุกรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๔

เด็กหญิงวิภาดา นามพล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๕

เด็กชายอนุชิต ปนธุรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิงห์เลิศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๗

เด็กหญิงอรวรรณ มีลาด
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงเมธาวรรณ เวชสาร
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๓๙

เด็กชายทศพร พรรณทรัพย์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๐

เด็กชายนคร ทาลา
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๑

เด็กชายมงคลชัย นิลเกตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๒

เด็กหญิงสุภัสสร สิงหธรรม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๓

เด็กชายสุภาพ ชารีเครือ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๔

เด็กชายสุรชัย เมฆะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๕

เด็กชายอนันต์ แสงสว่าง
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๖

เด็กหญิงนภาวัลย์ พรมสาร
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๗

เด็กชายวิทวัฒน์ นนทะใส
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๘

เด็กชายศตายุ สาธุพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๔๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ เนืออ่อน

้

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๐

เด็กชายรัชต ศรีธรรมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๑

เด็กชายสุรยุทธิ

์

กุลวงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๒

เด็กชายวีรวัฒน์ กริดรัมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๓

เด็กชายวรวุฒิ อิมสะอาด

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงจิตลดา แสงชุมภู
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงนฤมล หลอดคำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชมภูนิตย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงนลพรรณ รูปพรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงเกวลิน ขันธชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงวรรณิภา สุรินชัย
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๑

เด็กหญิงบุญญาพร เรืองศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๒

เด็กชายติรัสกร จำเริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนภา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๔

เด็กชายธนากร นามอาจ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร ดวงอินทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๖

เด็กชายตะวัน หงษ์ทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๗

เด็กชายนันทวัฒน์ แม่นทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๘

เด็กชายธนากร สีหา
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงพรวีนัส นามนัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๐

เด็กหญิงอรัญ หาฝายเหนือ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงบังอร ศรีบุระ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๒

เด็กชายเจษฎา ธาตุทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๓

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์ดากุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๔

เด็กชายกรรชัย บุญศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๕

เด็กชายวรุฒน์ ศิรินัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๖

เด็กชายเวชพิสิฐ จันทรดากุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๗

เด็กชายธนพงษ์ สองศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๘

เด็กชายสุชาติ พวงคำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงจีรนันท์ หน่อแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๐

เด็กหญิงนิภาพร โพธิทองงาม

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงศุภรัตน์ เจริญพร
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงวิภาพร พันธ์ลา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงสนิสา จันดากุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๔

เด็กหญิงสุกัญญา บุลิบรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๗ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๕

เด็กหญิงกันตนา ชาวชอบ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงกัลยา พิมพิเสน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงเรืองภิรมณ์ วงชมภู
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๘

เด็กหญิงนันท์นภัส อารยสมโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๘๙

เด็กหญิงปภัสรา ปาลวัฒน์
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๐

เด็กหญิงปรางทิพย์ นันทรักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงกนธิชา บุญเหลา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ประสพสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงนุชจรินทร์ สิงห์เชือ

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงปยาภรณ์ พากเพียร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงวาสิตา โคตจันทึก
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงนันธิดา สายราช
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๗

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ บุญธรรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๘

เด็กหญิงพีชานิกา บุญเหลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๘๙๙๙

เด็กชายศราวุธ ปะมุสะกะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๐

เด็กหญิงสุดาภรณ์ ภูอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๑

เด็กหญิงเกสร จันทร์แรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดนาเวียง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๒

เด็กชายนันทชัย สาธุพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๓

เด็กหญิงปริญญา จักรศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๔

เด็กชายพรพิทักษ์ จักรศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๕

เด็กชายภานุพงศ์ จันทะเวช
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๖

เด็กชายริว เชือทอง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงวงศธร งามฉลวย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ละยศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงสุจิพา สุนิพันธ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงสุทธิดา มุ่งสิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๑

เด็กชายอมรวิทย์ จันทะเวช
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๒

เด็กหญิงงามดี ปตถะมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงจิดารัตน์ โคตะชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๔

เด็กชายธนกฤต ไชยวิเศษ
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ปฐพี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๖

เด็กชายรัชพล สาธุพันธ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๗

เด็กหญิงรามาวดี โคตุเคน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงวิภาพักตร์ ธนะสีลังกูร
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๑๙

เด็กชายวิศวะ แก้วพรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๐

เด็กชายวีรพงษ์ พระสว่าง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๑

เด็กชายวุฒิชัย ม่วงเปย
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๒

เด็กชายศิยเมษฐ์ บุญพินิจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๓

เด็กชายสราวุธ โลหะกุล
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา จักรศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงอภิญญา สันตะพันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงอรวรา พุทธรักษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงโยษิตา ยุพโคตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศรีชืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๒๙

เด็กชายชัยชนะ กังขรนอก
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงดาราพร ต่อป
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงทิพวรรณ หอมนาม
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๒

เด็กชายธนกร ทองเชือ

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๓

เด็กชายธนกร พรมจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๔

เด็กชายธนากูล รัตนัง
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงนำฝน อุ่นศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงปยะนันท์ สะดา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๗

เด็กชายภูริ ชาริชา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มาลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๓๙

เด็กชายวรพจน์ รองสำลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๐

เด็กหญิงวิภาพร จันทะเวช
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๑

เด็กชายสุวรรณ กมุทชาติ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ลอยเลือน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๓

เด็กชายอุทัย บุญเหลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงชลิตา สาธุพันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงชินิตา คลังอาจ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงปยะพร ศรภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงวิยะดา สาธุพันธ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงช่อฟา โลหะทิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๔๙

เด็กชายศราวุฒิ กะการดี
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงสริตา พงษ์เพชร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๑

เด็กชายสหรัฐ มะลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงสุดฤทัย คำดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๓

เด็กหญิงสุธิตา คำดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๔

เด็กชายนัฐพล ประสพสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๕

เด็กชายอรรก แสงเมฆ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๖

เด็กหญิงสุทธิดา มุ่งสิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๗

เด็กหญิงธมนวรรณ ภาษี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๘

เด็กหญิงวิภาดา แสงชมพู
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๕๙

เด็กหญิงอารยา บุญเหลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๐

เด็กหญิงอิสรา กอบสูงเนิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงสุจิรา เฉลียว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงพิมลรัตน์ มุ่งสิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ปฐพี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเอือด ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๔

เด็กชายชาริติ คงทน
๑๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๕

เด็กหญิงนิตยา โลหะชาติ
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงศุภิสรา อินทร์ศาสตร์ ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๗

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ราช ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๘

เด็กหญิงอริศา อินทร์ศาสตร์
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๖๙

เด็กหญิงจิราภัทร ภูคำ
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ธนูทอง
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๑

เด็กหญิงธิติมาพร พงษ์สนิท
๒๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๒

เด็กชายชนิสรา ตรงกรณ์
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๓

เด็กชายปานตะวัน มหาสุภาพ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย สุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงพรพรรษา คุณมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงประภาพร ปญญาวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงวรรณิสา เงินลุน
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๗

เด็กหญิงวราพร สายสมุทร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงวริยา วังษาลุน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงศิริลักษ์ บัลลังกุล
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๐

เด็กหญิงสุภัทรา กุลบุญญา
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๑

เด็กหญิงอารียา พรมมาโฮม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๒

นางสาวสุกัญญา มาศมูลโท
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๓

เด็กชายอนันตชัย พันจันลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๔

เด็กหญิงอริสา ภูพันนา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๕

นางสาวสุกัญญา ธรรมศรี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๖

นางสาวสุภาพร ส่องศรีโรจน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๗

เด็กชายญาณพัฒน์ จำปา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๘

เด็กชายกิตติกร พรมศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงธีมาพร สายพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงเฟองฟา คำภาชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ วัดบ้านกะแอก  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๑

เด็กชายกรวิชญ์ จันทาทิพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงกานติมา บุญสิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๓

เด็กหญิงกิตติพร ระวังกิจ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๔

เด็กหญิงนันทวดี สมบัติหลาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พลัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๖

เด็กหญิงยุวรรณดา มณีสังข์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๗

เด็กหญิงวิมลวรรณ ประสงค์เสียง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๘

เด็กชายอนันทศักดิ

์

รจนัย
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงไปรยา ไชยทุม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๐

เด็กชายจิราเจต คำภานิล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๑

เด็กชายธนา ดาสะอาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ อาริภู
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๓

เด็กหญิงบุษบา สิงห์แจ่ม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๔

เด็กชายประชา ดาสะอาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๕

เด็กชายประวันวิทย์ ดวงงอก
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๖

เด็กชายผดุงศักดิ

์

ทะคำวงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงวรดา จันทาโทอ่อน
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงสมฤดี บุดดาลี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงสุทธิดา พิลารัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงสุนิษา บุญช่วย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์แจ่ม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงสุภัสสร พรมจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๓

เด็กชายอนุชิต แก้ววงษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงอรัญญา ทวีพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ แสงกระจ่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๗

เด็กหญิงอารียา วารี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๘

เด็กชายเอกชัย สาริโย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๑๙

เด็กชายไพรพนา ศรีเอิบ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๐

เด็กหญิงกาญจนา พุทธวงศ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๑

เด็กชายจีระประวัติ พันจำนงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๒

เด็กหญิงชนากานต์ ปญญาวัน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๓

เด็กหญิงณัฐทัดน์ชา อุทานุเคราะห์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๔

เด็กชายณัฐพล สุวรรณกูฏ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญทัศน์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๖

เด็กหญิงปภาวีย์ เสมามิง

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๗

เด็กชายประวิทย์ หงษ์คำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๘

เด็กชายปริญญา ศรีภิรมย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงปวีณา ภูษากิจ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงปานไพลิน ดวงศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๑

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญวิจิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๒

เด็กชายยุทธนา จันทร์สอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๔

เด็กหญิงวนิสา สีลาเพชร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๕

เด็กชายวรรณศิริ พิลารัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ มูลทา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๗

เด็กชายสายัณห์ วังศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองคำดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงสุภัสสร นามวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๐

เด็กชายสุรชัย ปานจันดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๑

เด็กชายอนุชา โมลานิล
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๒

เด็กชายอมรเทพ ศิระพรหม
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๓

เด็กชายอุบลศักดิ

์

สุขอินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๔

เด็กชายแสงสุรีย์ ทองคำดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงกาญจนา วิสายาน
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงทองทิพย์ บุดดาเคน
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๗

เด็กหญิงทิพย์วดี ทวีพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงทิพวรรณ พรมจันทร์
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

คำภานิล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๐

เด็กชายนฤนาท เฉลิมสุข
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๑

เด็กหญิงนฤมล แสงกระจ่าง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๒

เด็กชายบริภัณฑ์ แก้วมณี
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๓

เด็กหญิงบุศรา คำโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๔

เด็กหญิงพิมพ์นารา สะนัย
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๕

เด็กหญิงภัศรา คำโสภา
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๖

เด็กหญิงปริสรา ภูทองเงิน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๗

เด็กชายวีรภาพ จำปาศรี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๘

เด็กชายธีระชาติ น้อยคำดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงปาลิตา ทางทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๐

เด็กชายอาวุธ สุพล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดอาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๑

เด็กชายภาคิน พันธ์สุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๒

เด็กหญิงอรทัย ไชยริน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๓

เด็กหญิงอารดา พรมบุญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๔

เด็กชายจักรภัทร คำแสนราช
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงปนิตา จุลแดง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงรุ้งนำทิพย์ คำแสนราช
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุบุ่น
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ปุณประวัติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๖๙

เด็กชายไชยวัฒน์ เพตาเสน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดบ้านสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๐

เด็กชายประจักษ์ ดีโลนงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๑

เด็กชายยศทรัพย์ โพธิกระจ่าง

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๒

เด็กชายวุฒิภัทร คงนิล
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๓

เด็กชายอดิรุจ มาลีสี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๔

เด็กชายจักรกริศน์ คำเคน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปุณประวัติ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๖

เด็กชายทศพล กงล้อม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๗

เด็กชายนพรัตน์ โสภากุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๘

เด็กชายนิธินันท์ ทาทอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีพอ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๐

เด็กชายศัตญา คำโฮม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๑

เด็กชายอรรถรส อุดาหน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๒

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ปดถาพิมพ์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๓

เด็กหญิงเบญจมาศ แก้วสีสูงเนิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๔

เด็กหญิงโชติมณี พิศพงษ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๕

เด็กหญิงประกายดาว ประทุมรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๖

เด็กหญิงปานไพลิน พัดทาป
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๗

เด็กหญิงปานไพลิน สีทองทำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงพรนภา เดชอุดม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงพิมพิรัตน์ ศรีรัตน์
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๐

เด็กชายภูวนาท แสงใส
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีจำปา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงวนิดา สายลาด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๓

เด็กชายวราวุฒิ สาริก
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

กาทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๕

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๖

เด็กชายศุภชัย บุดสีสาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๗

เด็กชายสันติภาพ ศรีหนองห้าง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ พรมบุญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๑๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา ขันทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๐

เด็กชายอนุชิต ผุยอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๑

เด็กหญิงอรวรรณ ยุภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๒

เด็กหญิงอริษา โสภาพิมพ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๓

เด็กหญิงอลิสา ดวงแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๔

เด็กชายอัครเดช บุรัสการ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงเบญจภรณ์ มูลทา
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปดถาสาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๗

เด็กชายชานน พรหมศร

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๘

เด็กชายทิณภัทร จุลทัศน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๐๙

เด็กชายประสิทธิ

์

พัดทาบ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๐

เด็กชายพรรษชล เชียงกา
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๑

เด็กชายพลศักดิ

์

หลักรัตน์
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ คำดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๓

เด็กชายรัฒภูมิ โชติพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงรัตน์ดา เดชอุดม
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๕

เด็กชายสวิทย์ แพงสี
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๖

เด็กหญิงสิรินทรา แก้วสง่า
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๗

เด็กชายอานนท์ ไชยพล
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ จันทโสม
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๑๙

เด็กชายเอกลักษณ์ นันทบัน
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๐

เด็กชายณัฐธัญ ผลเพิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๑

เด็กชายธีรยุทธ ปุณประวัติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงนฤมล สีถาการ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงนิภาพร คำมาโฮม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๔

เด็กชายประพัฒน์ ตาธุวัน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงพัชราพร ประทุมเวียง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ นันทบุตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๗

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญล้อม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๘

เด็กหญิงวิสสุตา สารีพันธ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๒๙

เด็กชายสงกรานต์ ตระการไทย
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๐

เด็กชายสมพร นันทบัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๑

เด็กหญิงสิรีธร ทองคำวัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองย้อย
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๓

เด็กชายอัครเดช ยอดมาลี
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๔

เด็กชายเนติลักษณ์ ดวงแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๕

เด็กชายนนทวัฒน์ บุดดาเหลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๖

เด็กชายบำรุง เสนสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงปนัดดา อันโย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงปนัสยา จันทร์โสภา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๓๙

เด็กชายประวุฒิ ใยสูบ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงปยะดา อันโย
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๑

เด็กชายพิชชากร บุญแล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงวัชราพร ทองวัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๓

นางสาวศุภิสรา แก้วสง่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใยพรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๕

เด็กชายสุพิชัย มังคะการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงอรัญญา อ่อนสาลุน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๗

เด็กชายเลิศชาย ใยสูบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๘

เด็กชายเสถียร อินทร์ษา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๔๙

เด็กชายคมยุทธ พิญญพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๐

เด็กชายจงศักดิ

์

นันทะบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๑

เด็กชายดนุพล บุดสีนนท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงดวงพร มนตรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๓

เด็กชายทรัพย์ทวี แก้วสง่า
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๔

เด็กชายทวีชัย สายเคน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๕

เด็กชายทักษิณ ทวีวงศ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ โคสารคุณ
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๗

เด็กชายนพนันท์ อบมาเนตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๘
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

สายบัว
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๕๙

เด็กชายมงคล กิงแก้ว

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๐

เด็กชายมินธดา ชาบุญเรือง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๑

เด็กชายวรวุฒิ บุสภาค
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงสุภาวดี พุฒธิชน
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๓

เด็กชายอนุชิต วิลาวรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๔

นางสาวดวงหทัย เจริญทัศน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๕

นางสาวธีนิดา นาดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๖

นางสาววิภาวดี ไกรรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๗

นายศรุต พวงเพชร

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๘

นายสันติ กัญญาพงษ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๖๙

นางสาวอุทัยวรรณ ทำสะอาด
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๐

เด็กหญิงจันทราภรณ์ ศิรินู
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๑

เด็กหญิงณัฐพร บุญมาทน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๒

เด็กชายนันทวัฒน์ แสงงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๓

เด็กชายวุฒิไกร สีดาแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๔

เด็กหญิงศิรประภา ทารักษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๕

เด็กชายสัมพันธ์ ศิลาเกษ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๖

เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์ เกตุกุล
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๘

เด็กหญิงแพรวา ทำสารกอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๗๙

เด็กชายกฤษฎา ปราบจันดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กาทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงชลธิฌา ทาคำห่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงณัฐนิชา คำผุย

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๓

เด็กหญิงทิพย์เกสร เครือแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๔

เด็กชายธนิตย์ แก่นมาลี
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๕

เด็กชายภราดร โมลาศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๖

เด็กชายภานุวัฒน์ ปดด้วง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๗

เด็กหญิงมะลิ บุญมานันท์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๘

เด็กหญิงวรรณณา นาคำมูล
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๘๙

เด็กหญิงวรรณิภา ปดสาสิงห์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๐

เด็กชายวัชรชัย ใจภักดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๑

เด็กชายวัชรพงศ์ พัดทาป
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงสุภาวดี ลาธุลี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๓

เด็กหญิงอภินันท์ พัดทาป
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๔

เด็กชายอภิลักษณ์ ลาธุลี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๕

เด็กหญิงอริษา แก้วระดาษ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๖

เด็กชายอำพร บุญมานันท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๗

เด็กหญิงเพชรลดา ทาคำห่อ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปดสาสิงห์
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๒๙๙

เด็กหญิงทิพย์อาภา ศรีพรม
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๖ / ๓๓๔

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ ลาพรมมา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๑

เด็กหญิงพราวรุ่ง กุลแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเทา วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๒

เด็กชายกฤษฎา ศรีลาทิพย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๓

เด็กชายกฤษฎา เอกวงษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๔

เด็กหญิงกัลยากร ปองกัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๕

เด็กชายกิตติทัต วงศ์ชาลี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๖

เด็กชายกิตติพันธ์ ธุสาวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๗

เด็กชายจตุพร จันประไพ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๘

เด็กหญิงจรินทร์ธร สุวรรณะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๐๙

เด็กชายจักรี จันทรักษ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๐

เด็กหญิงจุฬาลักษ์ แก้วคำกอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๑

เด็กหญิงจุไรรัตน์ จันดีเลิศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๒

เด็กหญิงชมพูนุช ใจภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๓

เด็กหญิงณัฐริกา ออมแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๔

เด็กหญิงดอกอ้อ เลขสัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๕

เด็กชายธีรธาดา คำมาโฮม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๖

เด็กชายธีระพล โชติพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สิมาวัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงปวีณา ตะริวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๑๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

บุญประสม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงพัชรา ยวนขันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุพะผา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงภูตะวัน ทองแสง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทุเสนะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ น้อยคำคง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๕

เด็กหญิงวนิดา พร้อมสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๖

เด็กหญิงวรรณภา พงษ์จันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๗

เด็กชายวัชรพงศ์ ทองรส
๐๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๘

เด็กชายวัชรพล เจริญทัศน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๒๙

เด็กชายวันชัย คำเลิศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๐

เด็กหญิงศศิประภา ภาดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๑

เด็กชายสายเพชร หอมดวงสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงสุภัสสร ธรรมเจริญ
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

เคนะอ่อน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงสุวนันท์ ยาตะลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๕

เด็กชายสุเทพ บุญห่อ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงหทัยชนก ปองกัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๗

เด็กชายอนวัฒน์ ทะคำวงศ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงอภิติยา บัวหยาด
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๓๙

เด็กหญิงอริสา คำเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๐

เด็กชายอาทิตย์ ตาธุวัน
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๑

เด็กชายเทวราช พวงจินดา
๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๒

เด็กชายเทวราช วรรณเวช
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๓

เด็กชายเทวา สิมเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๔

เด็กหญิงเบญจพร ละเลิศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๕

เด็กชายเผ่าลาภ ส่งเสริม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงเยาวเรศ แก้วคำกอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๘

เด็กชายเอกสิทธิ

์

สุขสุลี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๔๙

เด็กชายโยธิน เจริญทัศน์
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๐

เด็กหญิงทิวาวรรณ บุญอุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๑

เด็กชายธีรภัทร แก้วคำกอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๒

เด็กชายธีรวัฒน์ เจริญทัศน์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๓

เด็กชายนนทวัฒน์ คำแพงจีน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงนันธิญา ทาคำห่อ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงนารี บุญทรง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงปนัดดา จำปาศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงประภัสสร คำนาโฮม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ เงินมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๕๙

เด็กหญิงปยดา พุฒเคน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๐

เด็กหญิงพรชนก ศรีมาบุตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๑

เด็กหญิงพรชิตา เจริญทัศน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงพรวลัย อุระวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๓

เด็กหญิงพัชรา เทโพธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงรัศมี เลขสัน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พาลัง
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงวรรณภา สุขเกษม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๗

เด็กชายวรรธนัย สิงห์แก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๘

เด็กชายวรเชษฐ์ สวัสดี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๖๙

เด็กหญิงวัชรี ประทุมเวียง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๐

เด็กชายศุภชัย คำภานิล

๑๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๑

เด็กหญิงสุดาพร สิมาทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๒

เด็กชายสุวิจักขณ์ สายสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงอรุโณทัย จันทร์โสภา
๑๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๔

เด็กชายอัมรินทร์ ปตตังเสโน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๕

เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงนิล
๐๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๖

เด็กชายคงคา ศรีมาบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๗

เด็กหญิงจณิสตา อ่อนวรรณะ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ทาระศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วสง่า
๓๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงจีราพร เชิดจอหอ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ทองไสล
๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงชรินรัตน์ ธุสาวัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ธุสาวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณะ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงณิชกานต์ ทาคำห่อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๖

เด็กชายธงชัย จันโสภา
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๗

เด็กหญิงนาตาลี แก้วคำกอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๘

เด็กหญิงนุจรินทร์ จันทร์ดีบุตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๘๙

เด็กหญิงนุชนาฏ ทองสืบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงบุษราภรณ์ บุญเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงปญญาพร วามสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงปาณัสม์ พวกพูน

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๓

เด็กชายพรชัย ทองไสล

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๔

เด็กหญิงภาวดี ใจภักดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๕

เด็กชายมินธดา แก้วคำบ้ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๖

เด็กหญิงรินลดา ตาอุดม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๗

เด็กชายวรวุฒิ แสวงรักษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๘

เด็กหญิงวรัมพร จรรยา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๓๙๙

เด็กชายวิทยา ปาคำทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๐

เด็กชายวุฒิชัย วงสีแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๑

เด็กชายศราวุฒิ พุดชุมแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงศศิธร หนุนวงศ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๓

เด็กชายศักดิชัย

์

จันทะบาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๔

เด็กชายศุภกร บุญมานัติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๙ / ๓๓๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปดถาสาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๖

เด็กชายสุทน ยาตะลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๗

เด็กหญิงสุนิสา ชัยพล
๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๘

เด็กชายอนุชาติ ระเมิด

๊

๒๙/๐๓/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงอภิญญา อรรคธรรม
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงอลิชา ใจภักดี
๐๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงเพ็ญวิภา แสวงพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงแพรวพรรณ พูพูล
๐๖/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงไพจิตร ไชยพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ นอคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงกมลชนก ปรางมาศ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงกมลชนก โสดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๗

เด็กชายกฤษฎา ผลพุฒ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๘

เด็กชายกฤษฎา ภูสีไม้
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๑๙

เด็กหญิงกุลนัส ศิลาโชติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๐

เด็กหญิงกุลนิดา ปญญาใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๑

เด็กชายคณาธิป คำล้วน
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๒
เด็กหญิงจำลองลักษณ์

ประสาน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๓

เด็กหญิงจิลันญา การะเลข
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๔

เด็กชายชคัทพล โพยะทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๕

เด็กหญิงชมภู่ รุจิโภชน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงชลธิชา บุญล้อม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงชาลิสา วงค์คำเหลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ สอนคำเสน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๒๙

เด็กชายณัฐพล แก้วสาลี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๐

เด็กหญิงดวงเดือน สิมาวัน
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๑

เด็กหญิงตะวันฉาย พุทธเคน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๒

เด็กชายธนวัตร อินปาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๓

เด็กชายธีรชัย ไชยทุม
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๔

เด็กชายธีรพัฒน์ มาตมูลโท
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๖

เด็กชายนครินทร์ ปญญาวัน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงปยะดา ผาแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงปุณิกา สิงหาเวช
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีบุดดา
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์เขียว
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๑

เด็กหญิงลภัสรดา ตรีสิงห์หาร
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๒

เด็กหญิงศศิธร สุทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๓

เด็กหญิงสิริพักตร์ ดวงภูธร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงสุพัตรา พิมพร
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงสุภาพร ดวงแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๖

เด็กชายสุริยา ยะริรมย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๗

เด็กชายอดิเทพ เขียวรัมย์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๘

เด็กชายอนุวัฒน์ บุญเกิง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงอภิญญา คำแสนราช
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงอรวรรณ บุริบัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงอริยา ปาณีวัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๒

เด็กชายอโณทัย เสือสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ บัวหลาย
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๔

เด็กชายเจตริน คำภานิล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ใจภักดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงแก้วกิตติยา พลศิล
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๗

เด็กชายแทนไท ยอดมาลี

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงกนกพร หอมดวงสี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๕๙

เด็กชายกอบเกียรติ พวงจินดา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินฤทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปกุล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๒

เด็กหญิงกัลยา ศรีละ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๓

เด็กหญิงกัลยา ศรีลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงกาญจนา สิงห์แจ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงกิตติพร จุลทัศน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๖

เด็กหญิงกุลนันท์ คำจันดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงกุศลศิริ น้อยคำดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงขวัญจิรา ขาวสัน

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๖๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ หอมดวงสี
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๐

เด็กหญิงจันทร์สุดา สำลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๑

เด็กหญิงจิรนันท์ อ่อนเป
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๒

เด็กชายจิรายุ บุดดาสิม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๓

เด็กหญิงจิราวรรณ วรรณงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๔

เด็กหญิงจิลัดดา สุพล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หัตถวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๖

เด็กชายฉลองชัย สุขสุลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงชญานิตย์ วงศ์ประสาน
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงชนากานต์ สายบัว
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๗๙

เด็กชายชยานันท์ ภูตะมะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงชลดา อารีกุล
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๑

เด็กหญิงชลธิชา มรรคพิมพ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๒

เด็กหญิงชลิดา จันดีบุตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๓

เด็กหญิงชวนชม บุรัสการ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๔

เด็กหญิงชวลักษณ์ ธัมมาวัติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๕

เด็กชายชานนท์ ชาวดอน
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงชิราพร อ่างคำหงษ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๗

เด็กชายณัฐกมล ทำวันนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีถาการ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา คนึงนิต
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๐

เด็กชายณัฐนันท์ ศรีสุธรรม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๑

เด็กชายณัฐพล บุบุ่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๒

เด็กหญิงณัฐริกา บุญชาลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงดรุณี อ่อนสาลุน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๔

เด็กชายตะวัน คำหลอม

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๕

เด็กชายทวีชัย ทิพรักษา
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๖

เด็กชายทินกร สังสงหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๗

เด็กชายธนพล จันดีโพด
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๘

เด็กชายธนพล รัตนพันธุ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๔๙๙

เด็กชายธนพัฒน์ วงค์คำชิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๐

เด็กชายธนรัตน์ พรรณาภพ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๑

เด็กชายธนัช บุญทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๒

เด็กชายธรรมชาติ สร้อยมาลุน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๓

เด็กชายธราดล บุญมางำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๔

เด็กหญิงธัญวลัย ปุณประวัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๕

เด็กหญิงธิญาดา แก้วสง่า
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๖

เด็กชายธีรภัทร์ สุดสี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๗

เด็กชายธีรวัฒน์ พุทธวงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๘

เด็กหญิงนฤพร โสมนัส
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงนลินนิภา ปรัสพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงนัชชา โอชา
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงนันทิดา วงค์คำเหลา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ธรรมวัติ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงนิตยา ชมภูพืน

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๔

เด็กชายนิติกร สีทาลาด
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงประภัสสร ศรีพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๖

เด็กชายประวิทย์ บุญสาลี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงปราถนา สายบุพผา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ รุจิโภชน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๑๙

เด็กหญิงปวีณา ศรีประดับ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงปยดา เต็มดวง
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร หอมสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๒

เด็กหญิงพนาทิพย์ บุปผาสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงพรทิพย์ มีคำนิตย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ โสมะมี
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงพรรณภา ทำมาทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงพรหมพร แก้วสาลี
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๗

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มรรคสูตร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๘

เด็กชายพิชัย จันทร์ลุน
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงพีรพร บุญเชิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ปอมภิทักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๑

เด็กชายพีรยุทธ สิงหาเวช
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๒

เด็กชายพุทธินันท์ กุคำพุทธ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๓

เด็กหญิงภคพร ตาทุวัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๔

เด็กชายภัทรพงศ์ คำเพราะ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงภัทรวดี วะดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงภัทริดา โทวาท
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๗

เด็กชายภากร คำกระจาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงภาสินี หงษ์คำดี
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๓๙

เด็กชายภูวดล อรรคธรรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงมาฆศิริ ทองภามี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๑

เด็กหญิงยุพาวรรณ ปรัสพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๒

เด็กหญิงรวงข้าว รองทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๓

เด็กหญิงรัตนาพร ยอดมาลี
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ศรีหาบุตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๓ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๕

เด็กหญิงลำดวน ทองรส
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๖

เด็กหญิงวนิดา สีดากุล
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๗

เด็กชายวรยุทธ คำโสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงวรรณชนก บุญช่วย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงวรัญญา พวงจำปา
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๐

เด็กหญิงวันวิสา กายแก้ว
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๑

เด็กชายวัลลพ เพ็งสามูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๒

เด็กหญิงวารุณี วงษาบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๓

เด็กชายวิชานนท์ กัญญาสาย
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๔

เด็กชายวินัย โคตรสมพงษ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๕

เด็กหญิงวิภาพร สัมมาปราบ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๖

เด็กหญิงวิยะดา สิงห์แจ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๗

เด็กชายวีรวัฒน์ พลชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๘

เด็กชายวุฒิพงษ์ จุลทัศน์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๕๙

เด็กชายวุฒิพงษ์ พลชัย
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๐

เด็กชายศตายุ โลมรัตน์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงศรินทิพย์ ศรชัย
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงศศิกานต์ ทุมสิงห์
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงศศิญากรณ์ วงคำเหลา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีเจริญ
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๕

เด็กชายศักรินทร์ สอนคำเสน
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๖

เด็กชายศุภชัย ส่องสีโรจน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๗

เด็กชายสิทธิชัย บุดดาเหลา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๘

เด็กชายสิทธินนท์ อุปชฌาย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๖๙

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ลาพรมมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงสุกัญญา เหลืองทอง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา เพ็งมาตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงสุจิน มังคะการ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๓

เด็กหญิงสุชาวดี ทองมาก
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ จุลทัศน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงสุทธิตา สอนอาจ
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๖

เด็กชายสุทิน ทองเวช
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๗

เด็กหญิงสุภาวดี กาทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ มีดี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๗๙

เด็กหญิงสุวรรณา แก้วคำชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๔ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พวงอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ ปานเหลา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๒

เด็กชายอมรเทพ พวงแสง
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๓

เด็กหญิงอรทัย จันกระจ่าง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๔

เด็กหญิงอรทัย ปุณประวัติ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงอรพรรณ สายโสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงอรพรรณ สารวิจารณ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๗

เด็กหญิงอรพรรณ อุดมพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๘

เด็กชายอรรถพล คำล้วน
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๘๙

เด็กหญิงอริสา ศรีพรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงอริสา หอมหวล
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๑

เด็กชายอานนท์ พิทักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงอาริยา ตาทุวัน
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงอินทิรา แก้วสง่า
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ อำไพ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงเบญจมาศ พุทธสาเดช
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๖

เด็กหญิงเบศร์ยุคลธร บันดาเทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๗

เด็กหญิงเบ็ญจพร ทองแม้น
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๘

เด็กหญิงเพชรรัตน์ การะหา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงเฟองฟา บรรเทาทัน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๐
เด็กหญิงแววประกาย โชติ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงกนกอร สิงห์แจ่ม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงกนิษฐา บุญบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงใส
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงกัลยา วรรณวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงกาญจนา ธรรมวัติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๖

เด็กหญิงกุลณัฐ ปสชาพรม
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๗

เด็กชายคฑาวุธ นามปญญา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๘

เด็กชายคมกริช กันหาสาย
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๐๙

เด็กชายจตุรงค์ กล้าใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๐

เด็กชายจักรินทร์ เมืองจวง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๑

เด็กหญิงจิตตา ศิริคำ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๒

เด็กหญิงชญานี กากเพ็ชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงชณัญญา นันทะบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงชวนฝน สีมาคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๕ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๕

เด็กหญิงชิดชนก คำศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๖

เด็กชายชินดนัย นุชพิเลน
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๗

เด็กหญิงชุรีพร สีละ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๘

เด็กชายฐิติวัสส์ กองพงษ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๑๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา ทองรส
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๐

เด็กชายณัฐพล ผุยสุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๑

เด็กหญิงดรุโณทัย อ้วนหินกอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๒

เด็กชายดุสิต สารเสนา
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๓

เด็กชายธนพล สารเสนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๔

เด็กชายธนา ทะคำวงค์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๕

เด็กชายธนาวุฒิ อินปาน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๖

เด็กหญิงนริศรา โททอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๗

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองรส
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๘

เด็กหญิงนิภาศิริ นารีษา
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงนิรมล จันสีโห
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงนิศามณี กายแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงบัวชมภู ทองไสล
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๒

เด็กหญิงบุญชิตา วงค์คำเหลา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๓

เด็กหญิงบุศราพร ทาดาวงษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๔

เด็กหญิงบุษกร เติมจิตต์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๕

เด็กชายปฏิพล นารีสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๖

เด็กชายปริเยศ ใยลักษณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๗

เด็กชายปรีชาพล บุญมานัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๘

เด็กชายปรเมศวร์ บุญสาลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงปดติมา ธรรมวัติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงปยะธิดา ใหญ่รัก
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงพรกนก สารีพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๒

เด็กชายพรชัย กันหาสาย
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงพรชิตา เต็มดวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงพรยุพา ไชยปญญา
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงพรสุดา สุตัญตังใจ

้

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ โชติพันธ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ มัคควา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๘

เด็กชายภัคคินัย ปอมพิทักษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๔๙

เด็กชายภูมินทร์ เรืองหงษา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๐

เด็กชายมงคล เพ็งคำลุน
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๑

นางสาวมณีวรรณ อุปถัมภ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๒

เด็กหญิงมะลิวัลย์ ศรีหา
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงรสสุคนธ์ มูลคำเหลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงรัตนาพร วงพรม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๕

เด็กชายรุ่งเรือง อำพันลา
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงลลิตา มูลคำเหลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงวชิราพร จันลุน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงวรินยุพา โคตรสมพงษ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๕๙

เด็กชายวายุ สายเนตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงวิจิตรา บุตรโท
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันดากร
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงศรัญญา จุลทัศน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พันเกษราช
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๔

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ภูมะลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๕

เด็กหญิงศิรินันท์ สาระพันธ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๖

เด็กหญิงศิริยากรณ์ บุญเชือ

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันเลือน

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๘

เด็กหญิงสรัญญา ทะคำวงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงสุกัญญา วรรณประภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงสุนันทา บัวใหญ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ สุวรรณสิงห์
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๒

เด็กชายสุริยา จันทิมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๓

เด็กชายสุริยา จันเลือน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๔

เด็กหญิงสุวรรณี สอนอาจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๕

เด็กชายอภิวัฒน์ สุขศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๖

เด็กหญิงอรทัย จำปาคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงอรนุช ไตรรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงอรพรรณ จำปาคำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงอรัชพร ยอดมาลี
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงอริสรา สายเสน
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๑

เด็กชายอังกฤษ เครือวงษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๒

เด็กหญิงอารียา แก้วคูณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงเกษราภรณ์ สินสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา ปดถาสาย
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๗ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงเบญจมาศ บุญมานัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๖

เด็กชายเอกพันธ์ บุริบัน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงเอิน พันโนฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๘

เด็กหญิงโชติกา ปาคำทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๘๙

เด็กชายไพรัช สอิงทอง

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๐

นางสาวกนกอร ขันแก้ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๑

เด็กหญิงกนกอร ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๒

นางสาวกฤติยาภรณ์ มังคะรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๓

นางสาวกัณฐิกา เวชกาล
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๔

นางสาวกุลมินทร์ บุญล้อม
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงจารุวรรณ ญะเมืองมอญ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๖

นางสาวจิดาภา ใยสูบ
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๗

นางสาวจิราวรรณ ศิริบูรณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๘

นางสาวชนากานต์ ศรีโคตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๖๙๙

นายณัฐพล วิสายาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๐

นางสาวดรุณี จันทะแพง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๑

นางสาวดวงฤดี ฟาเลือน

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๒

นางสาวดาวเรือง ปุณประวัติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๓

นายตะวัน พันธมาต
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๔

นางสาวทิพย์สุดา สีมาวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๕

นางสาวธยานี มังคะกาล
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๖

นายธวัชชัย สมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๗

นางสาวนริศรา คำจันดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๘

นางสาวนริศรา แสวงผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๐๙

นายนัฐการ สายเสน
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๐

นายนิติพล บุญทรง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๑

นายนิรุจ สนธยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๒

นางสาวบังอร อัคจันทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๓

นางสาวบุษราภรณ์ บุญวิจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๔

นายปรัชญา หมายด่านกลาง
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๕

นางสาวปานหทัย เสนคำสอน
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๖

นางสาวปยะวดี จันทร์ภิรมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๗

นายพงศธร กันทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๘

นายพงศ์พัทธ์ โททอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๑๙

นางสาวพรชนก เชียงกา
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๐

นางสาวพลอยไพลิน นันทบัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๑

นางสาวพิมลวัลย์ บัวทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๒

นางสาวภัทรวดี บัวเงิน
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๓

นางสาวภาวิดา สาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๔

นางสาวภีรญา เสนคำสอน
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๕

นายวธัญู ปรัสพันธ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๖

เด็กชายวรายุส ปนเพ็ชร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๗

นางสาววัชราภรณ์ อาษาดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๘

เด็กหญิงวิชาดา สีถาการ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๒๙

นางสาววิชิตา สีลาเพชร

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๐

นางสาววิลาวัณย์ กันหาสาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๑

นายวีระชาติ การะเลข

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๒

นายวุฒิชัย ช่วงชัย
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๓

นายศรันญ์ ณะวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงศิริตาร์ บุญบุตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๕

นางสาวสาวิลักษณ์ สรแสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๖

นางสาวสุดาพร ไชยรัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๗

เด็กหญิงสุทธิดา จันทะบาล
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๘

นางสาวสุนิษา ยำสะอาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๓๙

นางสาวสุวนันท์ โชติพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๐

นางสาวอนงค์นาถ สุดสาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๑

นายอภิชาติ คำสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๒

เด็กชายอภิรักษ์ สารจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๓

นายอภิสร จุลทัศน์
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๔

นางสาวอรทัย วงพรม
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๕

นางสาวอรวรรณ วงษาลุน
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๖

นางสาวอัยลัดดา คำหลอม
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๗

นางสาวอิรวดี อุระวงศ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๘

นายอิสสระ ทัดเทียม
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงอโรชา สายเสน
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๐

นายเจษฎา ศรีอักษร
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๑

นายเทวิน เกือกูล

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๒

นางสาวเบ็ญญาภา ยอดมาลี

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๓

นางสาวเมฆขลา มรรควา
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๔

นายเมธาวี แก้วสง่า
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๕

นายเอกราช สิงห์คา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๖

นายโชคทวี ธรรมวัติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๗

นางสาวกนิษฐา มีเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๘

นางสาวกฤษณา บัวทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๕๙

นางสาวกอกนกรักษ์ เพ็ญนุ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๐

นางสาวกัณฑิมา วงคำแพง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๑

นางสาวกันทิมา ปญญาใหญ่
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๒

นางสาวกิตติญา พรมบุญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๓

นายกิตติพงษ์ ทองนอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๔

นางสาวกุลจิรา แก้วแจ่ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๕

นางสาวกุลธิดา บุญวิจิตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๖

นางสาวขนิษฐา เลขสันต์
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๗

นายคำพล สิงหาเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๘

นางสาวจันทร์จิรา บุตรโท

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๖๙

นางสาวจิณห์วรา สิงห์แก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๐

นางสาวจินดารัตน์ บุริบัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๑

นางสาวจินตหรา ดวงประสงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๒

นายจิรายุ ทองไสล
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๓

นางสาวจุฑาภรณ์ นันทะบุตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๔

นางสาวจุฑารัตน์ วงค์คำเหลา
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๕

นางสาวชุติมา ไชยพล
๑๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๖

นางสาวชไมพร กันยาสาย
๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๗

นางสาวฐิติกา ธารา
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๘

นางสาวฐิติมา ดวงกัลยา
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๗๙

นายณฐพล ชูวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

สิงหาเวช
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๑

นางสาวดวงฤทัย พวงผกา
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๒

นายต่อพงษ์ ปอมพิทักษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๓

นายธวัชชัย บุญมาทน
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๔

นายธีระชัย ทารักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๕

นางสาวนรินทร์ เพ็งสามูล
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๖

นางสาวนริศราภรณ์ บุญสาลี
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๗

นางสาวนฤมล สีลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๘

นายนวมินทร์ แก้วสาลี
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๘๙

นายนำพล อัมพรัตน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๐

นางสาวนิตยา รุ่งเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๑

นางสาวนิธิพร สอนวิชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๒

นางสาวนิลาวัลย์ สีจู
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๓

นางสาวบังอร บุดดาโจม
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๔

นางสาวปวีณา ธุสาวัน
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๕

นางสาวปยฉัตร บุญหล้า
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๖

นางสาวปยะนาถ พรมยม
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๗

นายพงษ์ศักดิ

์

บุญมานันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๘

นายพรชัย นาคำมูล
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๗๙๙

นางสาวพรทิพา ชาบุญเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๐

นางสาวพรนภา ทาปทา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๑

นางสาวพรพรรณ ดาสอาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๒

นายพรพิศิษฐ์ สุพรม
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๓

นางสาวพัชรี บุญมานัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๔

นายพีรพล ไขแสง
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๕

นางสาวภัทรวดี แก้วรักษา
๐๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๖

นางสาวภาณุมาส ไชยภักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๗

นายภานุวัฒน์ จันพวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๘

นายภูธเนศ ภูมะลี
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๐๙

นายภูมินทร์ โสสว่าง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๐

นายภูมิพัฒน์ จันดาคูณ
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๑

นายภูวิศ สิมาวัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๒

นางสาวมณฑาทิพย์ สำลี
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๓

นางสาวมยุริน เมฆอรุณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๔

นางสาวมินตรา กลนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๕

นายยุทธพิชัย ละเลิศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๖

นางสาวรัชนีกร บัวหลาย
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๗

นายวรากุล บุญเยียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๘

นางสาววราภรณ์ กระแสงสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๑๙

นางสาววราภรณ์ พรมสว่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๐

นายวัชรินทร์ สืบบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๑

นายวิชชุพงษ์ ศิริบูรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๒

นางสาววิชุดา สิงห์เสน
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๓

นางสาวศตพร คำมาโฮม
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๔

นางสาวศิริลักษณ์ ส่องสีโรจน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๑ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๕

นางสาวสรัญญา วามสิงห์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๖

นางสาวสิริรัตน์ แก้วคำบ้ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๗

นายสิริเชษฐ์ มาตมุนโท
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๘

นางสาวสุทธิชา พันธ์ทองดี
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๒๙

นางสาวสุนิตา สุดสาลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๐

นางสาวสุนิษา แสนเรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๑

นางสาวสุพรรณี วรรณเวช
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๒

นางสาวสุพรรษา สิมเจริญ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๓

นางสาวสุพัฒตรา บัวเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๔

นางสาวสุพินญา ฤาชา
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๕

นางสาวอนัญพร พิมพร
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๖

นายอนุชา เวียงคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๗

นายอภิชาติ ธานี
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๘

นายอมรชัย สายเสน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๓๙

นายอมรเทพ แสงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๐

นางสาวอรณี รุจิโภชน์
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๑

นางสาวอรพรรณ ศรีจันสอน
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๒

นางสาวอาทิตยา ละเลิศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๓

นายอุดมศักดิ

์

จันสีโห
๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๔

นางสาวอุบล จุลหอม
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๕

นางสาวเกตุมณี ลินลาด
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๖

นายเกรียงไกร นารี
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๗

นางสาวเนตรนภา บุตรราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๘

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๔๙

นางสาวเบญญทิพย์ โพยะทา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๐

นางสาวเพชรมณี สีดากุล
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๑

นายโชคชัย คำภานิล
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๒

นางสาวกนกพร ศิริบูรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๓

นางสาวกนกพร อ่อนคำผาง
๒๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๔

นายกรวิทย์ ปญญาใส
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๕

นางสาวจิรภิญญา วามะกัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๖

นางสาวจุฑามาศ จันทร์ลุน
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๗

นางสาวจุฑารัตน์ บุสภาค
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๘

นางสาวจุรีรัตน์ คำภารัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๕๙

นางสาวฉัตรวลัย สุตาวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๐

นางสาวชรินพร สองสี
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๑

นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนวรรณะ
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๒

นางสาวฐิติมา บุญขจร
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๓

นายณัฐพล มูลทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๔

นายทนงศักดิ

์

สิมมาวัน
๒๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๕

นางสาวธนาพร ไชยพล
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๖

นางสาวธนารัฐ วรุณธรรม
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๗
นางสาวธัญญาลักษณ์

พวงจำปา
๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๘

นางสาวธิตาภรณ์ รัตนะบาล
๑๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๖๙

นางสาวนภาลัย กันยาพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๐

นางสาวนิตยา สีดากุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๑

นางสาวนิลาวัลย์ ศิวินัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๒

นางสาวนุชนภา ศิริบูรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๓

นางสาวนำฝน แสงใส
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๔

นางสาวปนัดดา ทุสดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๕

นางสาวปานทิวา ทาดาวงษา
๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๖

นางสาวปยะดา บัวเงิน
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๗

นางสาวฝาย สิงห์แจ่ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๘

นายพันธวัช ทำมาทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๗๙

นางสาวภาวินี พุฒเคน
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๐

นางสาวมณีรัตน์ สิงห์แก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๑

นางสาวรจนา แก้วเคนมา
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๒

นางสาวรัตติกาล ศรีสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๓

นางสาวรัตนาภรณ์ ยะวงษ์ยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๔

นางสาววรนุช หอมดวงสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๕

นางสาววรรณวิภา โพธิแสง

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๖

นางสาววริศรา บุญบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๗

นางสาววิชุณี ศรีโกศล
๒๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๘

นางสาววิสุดา ประถมเสาร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๘๙

นางสาววิไลพร บัวหลาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๐

นางสาวสมิดา อุทัยกรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๑

นางสาวสุจิตตรา พรมเลข
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๒

นางสาวสุดารัตน์ บัวบกหวาน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๓

นางสาวสุธิดา ลาอำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๔

นางสาวสุภัสสร จูมสิมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๓ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๕

นางสาวหทัยชนก สระเงินสิงห์
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๖

นางสาวอภินันท์ คำดีภักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๗

นางสาวอรชา แก่นลา
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๘

นางสาวอรัญญา มุกดาหาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๘๙๙

นางสาวอริสา ใจกล้า
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๐

นางสาวเพชรไพลิน ชินวงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๑

นางสาวไอริน เวฬุวนารักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๒

นางสาวไอลดา บุญขจร
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงดาหรา ศาลาแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๔

เด็กชายนันทวุฒิ มาลีจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๕

เด็กชายมงคลชัย สนสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๖

เด็กชายวัชรพงศ์ โคตธารินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงวิจิตรา ศาลาแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๘

เด็กชายวุฒิชัย มิลภัยสง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๐๙

เด็กหญิงศรีอัมพร วิวิวแสง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๐

เด็กชายสมคิด นันทะเสน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี ขันติวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงอรนิชา มีแววแสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงจิราพร เจิมรอด
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงจีระนัยพร นามกาสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงฐิติมา เวชกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แข็งสันต์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๗

เด็กหญิงดาวละออง วงษาลี

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๘

เด็กชายทินกร ไพคะเพศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ ดวงสนิท
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๐

เด็กหญิงนิภา ชานิตย์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๑

เด็กชายบุญอุ้ม ไพกะเพศ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๒

เด็กหญิงปนัดดา ใจทัศน์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๓

เด็กชายปรเมศ อริภู
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๔

เด็กชายภารดร วงษาลี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๕

เด็กหญิงวรรณวิษา จันทร์ประชู
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๖

เด็กชายศรายุทธ วงษ์สาลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทีคันโท
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๘

เด็กหญิงสิทธิญาพร มูละชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๒๙

เด็กหญิงสุดาวรรณ บุตชาลุน
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๐

เด็กหญิงสุพรรษา เม็งไธสง
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๑

เด็กหญิงอรวรรณ ศาลาแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๒

เด็กชายคำรณ ทองลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๓

เด็กหญิงจิตสุภา มืดอิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงทิพวัลย์ จันทิมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงธิดาพร ศรีแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๖

เด็กชายนพรัตน์ เติมโพก
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงนำฝน ศรีพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๘

เด็กชายบรรยง มูละชาติ
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๓๙

เด็กชายบุญมี บัวทุม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๐

เด็กชายปญญา กันยาทอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงปยะวรรณ โทพิลา
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๒

เด็กชายพรชัย บุญมานัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๓

เด็กชายมนต์มนัส เรืองพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงวริสรา พรมทา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๕

เด็กชายศักดา สนสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๖

เด็กหญิงศิรินทรา ทีคันโท

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๗

เด็กชายสราวุฒิ ภาดาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๘

เด็กหญิงสุนทรี เอกศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๔๙

เด็กชายสุพัฒน์ ทองขาว
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงสุภัตรา ถาวรศิริ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ สามิลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๒

เด็กหญิงอินทิรา สาระคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๓

เด็กชายเจษฎา บุญมาทน
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ฝอยทอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๕

เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์ จันทร์ไตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกก่อง วัดโคกก่อง  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๖

เด็กชายกฤษฎา พาสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๗

เด็กชายพลวัต ทักทิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๘

เด็กชายพัชรพงษ์ สร้อยทองคำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๕๙

เด็กชายพีระพล ทรัพย์ศิริ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๐

นายภคิน ดาบส
๒๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๑

เด็กหญิงลลิตา มาลุน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๒

เด็กหญิงวาสนา ทองแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๓

เด็กชายวีระชัย แก้วบัวบาล
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๔

เด็กชายสดุดี ห้องแซง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๕

เด็กชายสิทธิชัย พาสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงสุนิสา พาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๗

เด็กหญิงอนัญญา ทรัพย์ศิริ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๘

เด็กหญิงอริสรา พาสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๖๙

เด็กชายเรืองศักดิ

์

สมเสาร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๐

เด็กชายเอกมงคล บุญอาจ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงกัลยา ทรัพย์ศิริ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๒

เด็กชายจิตกร หงษ์รัมย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงจินดามัย นำผล
๐๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงฐิติมาภรณ์ ทรายมูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงณัฐพร ทองผาย
๑๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงทิพเกษร แก่นคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๗

เด็กชายธนพล ทองเหลือ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงนันทยา วงศ์สุนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๗๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ประทุมมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงนิตยา ดวงสินธุ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๑

เด็กชายปญญา พาสุข
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงพรมนัส สมเทพ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงวาสนา ดวงคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงศุภสุดา จำปาพันธ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๕

เด็กชายสรายุทธ บุญตาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๖

เด็กชายสราวุฒิ ทองสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๗

เด็กชายสาติชล ดวงคำ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๘

เด็กหญิงสาธิดา แก้วศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทองเหลือ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๐

เด็กหญิงสุนิสา คอยคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงสุมาลี ทรัพย์ศิริ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

หมายสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๓

เด็กชายอนุรักษ์ ดวงคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สิงห์ศิลา
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงอภัสรา ดวงคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงอริสา พาสุข
๑๙/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๗

เด็กชายโกวิท บุญเกิง

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๘

เด็กชายธนพล ยุบลมาตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงธิดาขวัญ คำล้าน
๑๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๐

เด็กหญิงนันทนา ชาตะพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ดวงคำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๒

เด็กหญิงปนัดดา หาทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๓

เด็กชายพีระศักดิ

์

มีหิริ
๐๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงมยุรี คำแหง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๕

เด็กชายวชิรา ทองเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๖

เด็กหญิงวรรณา พาสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๗

เด็กชายสัญญลักษณ์ อ่างมณี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา ดวงสินธุ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๐๙

เด็กชายสุทิวัส มูลไชย
๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๐

เด็กหญิงสใบทอง วงษุณา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงสใบทิพย์ วงษุณา
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๒

เด็กชายอรรณพ แก้วเคนมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๓

เด็กชายอัษฎาวุธ ดวงแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๔

เด็กชายไพศาล ผลสินธ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดราษฎร์ศรัทธา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์โต
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๖

เด็กหญิงนิภารัตน์ สายคำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๗

เด็กหญิงวรรณิภา สุวรรณะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๘

เด็กชายวิระพงศ์ ดอนแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๑๙

เด็กหญิงเนตรนภา สายทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๐

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สมสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๑

เด็กชายชัยณรงค์ นนท์ศิริ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ พันธง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงมณฑิตา ฝางคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงสกาวเดือน ทะโนลัพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงหนูกาญจน์ วงษาสน
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๖

เด็กหญิงนิชกานต์ ผิวอ้วน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงนิรดา กองเพชร
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ไชยราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงมณฑิรา ทรัพย์ศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญเชิด
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๑

เด็กชายคำภีร์ สมเสาร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๒

เด็กหญิงสุญารัตน์ ผลาเลิศ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงเจษฎา ดวงใจ
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วัดห้วยไฮ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงณิชา คูณที
๒๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๕

เด็กชายบุญหลาย จำปานาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๖

เด็กชายปญญา ราชเจริญ
๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ยุตกิจ
๒๐/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๘

เด็กชายพนา สายสมบัติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๓๙

เด็กชายพรชัย แซ่ไล่
๒๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๐
เด็กหญิงรุ่งอณุโณทัย สังข์ทองวิสิฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงวิภาวี ดวงคำ
๒๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ วัจนา
๑๙/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๓

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สีหราช
๑๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๔

เด็กชายเอกพันธ์ พันนุมา
๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงโอปอ ลามาตย์ ๙/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๖

เด็กชายณรงศักดิ

์

เพียงตน ๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงณัฐพร บุญบุตร
๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๘

เด็กชายดนัย ทองลือ
๒๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๔๙

เด็กชายทรงเดช สุวิเสน ๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๐

เด็กหญิงทิพรดา กุลวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ พุดไทย ๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๒

เด็กหญิงนิตยา บุญจันทร์ ๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงพรพรรณ ทะศรี
๒๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงราณี บุญบรรจบ ๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๕

เด็กหญิงวรรณิษา พาสุข
๒๕/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๖

เด็กชายวรวุฒิ พรมดี ๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงวราพร นิโส
๑๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๘

เด็กชายวสันต์ พุ่มจันทร์
๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงวิมลมณี อุ่นจิตร
๓๐/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงวิลาสินี แก้วเพชร
๑๓/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๑

เด็กชายวีรชัย สังข์โชติ
๑๘/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๒

เด็กชายสงคราม แสงสว่าง ๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๓

เด็กชายสุขสันติ

์

วันใส ๗/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๔

เด็กชายสุดสาคร ชาติชาตรี ๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา รัตนวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๖

เด็กหญิงอัณศยา บุตรสิน
๑๓/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๗

เด็กชายอานนท์ สีสะอาด
๒๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๘

เด็กชายอำพล นนทศิริ
๒๓/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๖๙

เด็กชายเอกพรรดิ

์

พลศรีเมือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๐

นายทรงพล รักษาเขตต์
๑๑/๔/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๑

เด็กชายธนากร เลาะกลาง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๒

นางสาวม่านไหม อินทร์นอก ๒/๘/๒๕๔๔
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ เกาะแก้ว ๓/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๔

นางสาววงศ์ พระภูบาล
๑๔/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๕

เด็กชายวัชรา คงยืน
๑๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๖

เด็กชายวายุ โคตคำ
๑๙/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงสุภาพร สุนีย์
๑๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๘

เด็กหญิงฑิตยา แก้วทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๗๙

นางสาวธัณฐภรณ์ เชียวรุจนานนท์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๐

นายสุชาดา แสนอ้วน
๒๓/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๑

นางสาวมุทิตา สายเมฆ
๑๐/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๒

นายวรนาถ เนืออ่อน

้

๙/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๓

นายสัมฤทธิ

์

จันทร์คำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๔

นางสาวสาคเรศ แจ้งกระจ่าง
๑๐/๖/๒๕๔๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๕

นายคริษฐา จำปาแย้ม
๑๐/๔/๒๕๔๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงสุทธิดา รจนา
๒๕/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๗

เด็กชายโขง สูงโสภา ๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๘

นางสาวสุมาลี สุวรรณกูฎ ๑/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๘๙

นางสาวนุชจิรา โจกกระโทก
๒๑/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๐

นายชนะชัย ตามบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๒๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๑

เด็กหญิงวณิดา เขียวสอาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงกอข้าว นามณีชม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๓

เด็กหญิงนฤมล สุขกะชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๔

เด็กหญิงปรารณี เขียวสอาด
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงวนิดา จันดา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๖

นายไชยวัฒน์ ประกอบแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๗

เด็กชายวันชัย บัวใหญ่
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มิตราช
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเดือ

่

วัดบ้านห้วยเดือ

่

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๐๙๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมมาโฮม
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงณิชา คำลุน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๑

เด็กหญิงดลพร อุดมเพ็ญ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงทิพวรรณ โคเช็ก
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๓

เด็กชายปรินทร์ เหลางาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๔

เด็กหญิงมลธิดา คำแหง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๕

เด็กชายวรินธร โพธิทอง

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๖

เด็กหญิงสวรส วงแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๗

เด็กหญิงสุพัตรา แก้วพวง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๘

เด็กชายเสถียร สุขสำราญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาเลา วัดปาเลา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๐๙

เด็กหญิงกนกพร ทวีการ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๐

เด็กหญิงกรวิภา แสงแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๑

เด็กชายกิตติพงษ์ รู้สุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๒

เด็กหญิงฐิติมา ฉัตรสุวรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๓

เด็กหญิงธัญชนก วงค์กลม
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๔

เด็กชายประกฤติ คูณทัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๕

เด็กหญิงเปรมสินี มลิมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๖

เด็กหญิงพนิดา เวียงสิมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๗

เด็กชายพิสิษฐ์ ใช้คำแช่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๘

เด็กชายบ๊อบบีลี

้

ฟอนตาน่า
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๑๙

นายดนุสรณ์ ผลาเสิศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ จำปาจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๑

นางสาวนาขวัญ ก้านคำ
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงนิตยา ดอกป
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ โนนใสย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงสุภาวดี ยืนยาว
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๕

เด็กชายอุดร มณีจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๖

เด็กชายสุรเดช จำปาศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงวริศรา สาธุสิทธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๒๙

เด็กหญิงอำพันทอง ฮุยทา
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๐

เด็กชายกวีวัฒน์ วงศ์ษาราด

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๑

เด็กหญิงสายชล จันทร์หาญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๒

นางสาวพิมพ์ลภัส สุขมี
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๓

เด็กหญิงสันสนีย์ ทำสอาด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๔

นายรุ่งเรือง สิงห์ศิลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๕

นายธนาวุฒิ นาคูณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๖

นางสาวหนึงฤทัย

่

จูมทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๗

เด็กหญิงพรวิลัย หาทวี
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๘

เด็กหญิงศศิธร ทัศศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๓๙

เด็กชายชนะพล ดอนศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๐

เด็กชายสุธิพร ชีพรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงวาสนา ควรสงวน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงพรไพลิน แก่นทน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล วัดทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๓

นางสุขุมาน พาสว่าง
๒๖/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๔

นางกนกอร แสนทวีสุข
๑๕/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๕

นายจักรกริช ชาตรี
๒๑/๑๐/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๖

นายจีรวัตร ดวงคำ
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๗

ว่าทีร้อยตรีณัฐธยาน์

่

รสเย็น
๒๔/๐๗/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๘

นางสาวติก

๊

ตังสา
๓๐/๐๗/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๔๙

นายทินกร สมตัว
๒๔/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๐

นางสาวธัญญลักษณ์ โคตรหลักเพ็ชร
๒๘/๐๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๑

นางสาวบุษยาภรณ์ มาทสุวรรณ
๐๔/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๒

นายประกาศิต รูปสวย
๒๗/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๓

นายประสาน สุวรรณราช
๑๘/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๔

นางวริศรา สมตัว

๑๒/๑๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๕

นางสาวสิรินารถ สาโรจน์
๒๐/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๖

นางสุภาพร บุญพูล
๐๘/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๗

นายอภิรักษ์ สอนพลงาม
๐๑/๑๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๘

นายอภิเชษฐ์ โชติเจริญ
๑๙/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๕๙

นางสาวอังคนานันท์ พรมพา
๑๖/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๐

นายอานนท์ แสนทวีสุข
๒๗/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๑

นางสาวอินทุอร โสภา
๒๐/๑๐/๒๕๒๑

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๒

นางสาวเจตสุดา คำเนาว์
๒๘/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๓
ว่าทีร้อยตรีเอืองพรรณ

่ ้

สุระโคตร
๒๙/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสิรินธร วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๔

เด็กชายณัฐพล ขันทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปองแหวน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๖

เด็กชายสุชาติ วะยะลุน
๐๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๗

เด็กหญิงอลิษา จันทวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงชนาพร ชืนใจ

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงรวิพร อุดเสน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงสุภาวดี กลินหอม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงเกศรา จันทร์เทพ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงวิภาดา รักษาบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงสุพรรณี พิมพ์ทราย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงนิตยา แววตา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงภัสราภรณ์ คำภานิล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงทิติยา แสงกำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๗

เด็กชายนพณัฐ จันทร์ตรี
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงอรอุมา วงค์นิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๗๙

เด็กหญิงชุลีพร สอนสีมา
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงทองมี ทาทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๑

เด็กชายธนดล คูณศิลา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย   

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๒

นางพิกุล พิลาสุข
๑๐/๐๒/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๓

นางสาวณัฐทณิชา พิลาสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๔

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีจันแดง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๕

เด็กชายธนาวัฒน์ คำมงคล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์แก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๗

เด็กชายมหาราช แพงจักร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๘

เด็กชายสมศักดิ

์

ศรีจันแดง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดศรีจันทร์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๘๙

เด็กชายอนุชิต บุญทรง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๐

เด็กชายกิตติชัย นามเสนา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๑

เด็กชายวายุ เมืองซอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๒

เด็กชายดนุสรณ์ จอมคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๓

เด็กชายวรายุทธ แก้วสีนิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๔

เด็กชายยุทธการ ไชยะโอชะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๕

เด็กชายปฐมพงษ์ นามเสนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ แนบสนิท
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช มีธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๘

เด็กหญิงจิรนันท์ เหล่าเมืองกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๑๙๙

เด็กหญิงจริยา กลินหอม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ดอกรัก
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ อุทุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๒
เด็กหญิงสุนทราวรรณ์

บัพตา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๓

เด็กหญิงปยวรรณ เพ็ชรนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๔

เด็กหญิงอริสา คำมงคล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์ดอกรัก
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงจริยา กลินหอม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงจิรนันท์ เหล่าเมืองกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๘

เด็กหญิงชมพูนุช มีธรรม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ อุทุม
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แนบสนิท
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๑

เด็กหญิงปยวรรณ เพ็ชรนอก
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๒
เด็กหญิงสุนทราวรรณ์

บัพตา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๓

เด็กหญิงอริสา คำมงคล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

กอนไชย
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๕

เด็กชายนวพล อินทร์ผล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๖

เด็กหญิงกุลธิดา ทองทับ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๗

เด็กหญิงวาสนา สาระการ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ พรรณานพ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๑๙

เด็กชายสมชาย ดีพร้อม
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงจิริยา คะแก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงนวรัตน์ โปธาคำ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ชาดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงไอรดา ลาดโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๔

เด็กหญิงผ่องนภา เจริญสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงธิญาดา ปานแดง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๖

เด็กหญิงกิตติยา สมตัว
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันลำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงกัณฑิมา กลบาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๒๙

นางสาวอรอุมา จำปา
๐๒/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงสุภาวดี รินโยธา
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๑

เด็กหญิงอัมรา สืบหาญาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๒

เด็กชายทศพร เหล่าบง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๓

เด็กชายนันทวุฒิ ไชยบุญยา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๔

เด็กชายปริญญา เจริญผล
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๕

เด็กชายวัฒนา อินธิจักร
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๖

เด็กชายวิชัย เมืองซอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๗

เด็กชายอุดร ศรีนามะ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๘

เด็กหญิงกัญญาพร วงศ์บา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๓๙

เด็กหญิงวิระพร เมืองซอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๐

เด็กชายภัทรพล รอบรู้
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๑

เด็กชายสมบัติ เทนคำเนาว์
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโพนแพง
วัดโอภาสธรรมธราราม

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๒

เด็กหญิงกิติวรรณ ดอกไม้งาม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ จันทมาศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๔

เด็กหญิงสุธิตา ผาสีดา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๕

นายสรศักดิ

์

ทองมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๖

นายธนากร ปาหลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๗

นายภูมินทร์ อินตา
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๘

นายวรุต เหล่าสนธิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๔๙

นายฉัตรชัย คำมงคล
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๐

นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๑

นางสาวอัญชลี ผ่านกลาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๒

เด็กชายวิทวัส ประชุมแดง
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๓

เด็กชายอังกูร ขันบุตรศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๔

เด็กชายฉัตริน คำภิลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าบุตรศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๖

เด็กชายธีรตรัย เย้ายวน
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๗

เด็กชายวัชรพล ชัยอาษา
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๘

เด็กชายสุทิน จงรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๕๙

เด็กหญิงปวีณา กุลวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๐

เด็กชายวสันต์ สงค์สุข
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๑

เด็กชายทิวทิวา เทพมณี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๒

เด็กชายวิรพันธ์ เคนบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๓

เด็กหญิงกาญจนา กาสา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๔

เด็กหญิงญาณิศา แกล้วกล้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงคณิตฐา บุญมี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ไชวิเศษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ
วัดไตรมิตรสงเคราะห์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๗

นางกฤตยา เจริญกิจ
๐๗/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๘

นางอัจฉราภรณ์ ศรีวะรมย์
๐๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๖๙

เด็กชายชัยธวัช สุทธิกร

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๐

เด็กชายสรภัทร ผลาเลิศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๑

เด็กชายธีรพันธ์ จันทอก
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๒

เด็กหญิงพรพิมล แจ้งสว่าง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๓

เด็กหญิงญาดา รูปสวย
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๔

เด็กหญิงทัศพร จันทะวงศ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงรจนา กุหลาบหอม
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงณัฐวดี แจ่มจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงสุวนันท์ แก้วมีศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๘

เด็กชายเฉลิมพล ศรีทัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๗๙

เด็กหญิงธาราวดี บุ่งอุทุม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๔ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๐

เด็กหญิงสุมาลิน สาธุ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ โสดา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงสุเมธินี รูปสวย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๓

เด็กชายวีระยุทธ สุทธิกร

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๔

เด็กชายกิตติ มิตรปราณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๕

เด็กหญิงอมราพร บุญตา
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๖

เด็กชายพรชัย สิทธิวงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงภัทรธิดา โถนหา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงฐานิดา ไชยพันโท
๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ วงค์งาม
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๐

เด็กชายนัฐวุฒิ สุวรรณวิสุทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สอาดจันดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๒

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เชืออ่อน

้

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๓

เด็กหญิงณวิภา ปลืมใจ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๔

เด็กหญิงดุริญา แจ้งไชยศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๕

เด็กชายรัตนโชค โสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงอริศรา พรสวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๗

นางนันทนา อนุศิริ
๑๑/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๘

นางสาววิภาดา ทานนท์
๒๖/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ ศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๒๙๙

เด็กชายมินทดา สายทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๐

เด็กชายนฤเดช ทุมโทน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๑

เด็กชายเกียรติก้อง สุกรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๒

เด็กชายธีรภัทร พันธวัตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๓

เด็กชายอนันตชัย จันตะเทพ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๔

เด็กชายเด่นชัย รุ่งเรือง
๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๕

เด็กชายศักรินทร์ แสงฟู
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๖

เด็กชายอัครเดช ขันจันทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๗

เด็กชายวีระพล ลุนลี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๘

เด็กชายนิธิ ศรีเลิศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๐๙

เด็กชายสิทธิชัย คัมยุลัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๐

เด็กชายเจษฎา เชือดี

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๑

เด็กชายวีระชัย บัวสาย
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๒

เด็กชายกฤษฎา เคนบุญ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๓

เด็กชายเจษฎาวุฒิ ทองโสภา
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ขำคม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๕

เด็กชายปยะศักดิ

์

ลุนลี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๖

เด็กชายธนันศิลป เหล่าบุตรศรี
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๗

เด็กชายศตวรรษ ผารัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๘

เด็กชายเจษฎา ขันจันทา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๑๙

เด็กชายทศพร สุโรรัมย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๐

เด็กชายวิษณุ ศรีพรมมา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๑

เด็กชายสมฤทัย งามดี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ ประชุมแดง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงมลธิรา รักไทย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ รุ่งเรือง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๕

เด็กหญิงศิรินันท์ พิมพ์พัน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๖

เด็กหญิงนรินทิพย์ คำใบ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๗

เด็กหญิงสุวิษา มัชฌิมะบุระ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงปยะธิดา ประชุมแดง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงพัชราภา คำกุณา
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงอาทิติยา สีเหลียมงาม

่ ่

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงแก้วกัญญา ขจรเดช
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ราสี
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๓

เด็กหญิงอรอุมา รินทะชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ ธิศาเวช
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๕

เด็กหญิงเกวลิน แสงอร่าม
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๖

เด็กหญิงอทิยา สุดหา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๗

เด็กหญิงภควดี พืนผา

้

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๘

เด็กหญิงสาวิตรี โมฬชาติ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๓๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ เข็มสีดา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๐

เด็กหญิงวิมลทิพย์ เตชะอิง
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม ศรีมงคล  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๑

เด็กหญิงสุดาพร ชัชวาลย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๒

เด็กชายศราวุธ รอดภัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๓

เด็กชายสิกศกะ เข็มสีดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๔

เด็กชายภูมินทร์ สหุนิล
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๕

เด็กชายธีระวัฒน์ อุบล
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๖

เด็กหญิงลำพูน แก้วทองดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๗

นายกฤษดา ขาวสะอาด
๐๒/๐๓/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านกองโพน สว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๘

เด็กชายปองพล
จันทร์นิตรากลาง

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงกรรณิกา หอมสมบัติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๖ / ๓๓๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงจันทกานต์ อุ่นสุด
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงนันทิยา ขันทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงจิราพร บุญรินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงกัลยา กล้าหาญ
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงกฤษณา ใสสด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงวินิตา พุฒผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา มูลนี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงสุภาวดี หมันภักดี

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๘

เด็กชายฤทธิเดช ลุนบุดดา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๕๙

นายธนพล ปานแดง
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงปทมา กลินหอม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๑

เด็กชายปริญญา คำเณร
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๒

เด็กชายสันติ สมใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชาจันทึก
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๔

เด็กชายนลธวัช คัทมาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๕

เด็กหญิงจิราพร โกมลพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๖

เด็กหญิงสุวรรณี แสนนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๗

เด็กหญิงวันวิสา เกษหอม
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๘

เด็กหญิงพิจิตรา คัทมาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๖๙

เด็กชายจิรายุทธ โกมลพันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๐

เด็กชายณรงค์เดช อนุสนธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๑

เด็กชายเจษฎา จันทะคัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บุตวะลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ สมตัว
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๔

นางสาวปยะรัตน์ ดีดวงพันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๕

นายไมตรี โทแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๖

นางสาวนัยนา สีดาแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๗

นายมนตรี เภาอ้วน
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๘

นางสาวรุ่งอรุณ พรมศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๗๙

นายณัฐวุฒิ บุญรินทร์
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๐

นางสาวพัชริดา ไชยะโอชะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๑

นางสาวรัตนา เกษหอม
๐๕/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๒

นางสาวยุวธิดา กาสา
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๓

นางสาวปทมาภรณ์ พรมหาไชย
๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๔

นางสาวนิภาวรรณ ส่งเสริม
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๗ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๕

นางสาวนัด สมตัว
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๖

นางสาวบัณฑิตา โคตรสมบัติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๗

เด็กชายศิริพงษ์ ปะลิวันตา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๘

เด็กชายนันทวัฒน์ โภคผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงออระดา เพชรพันธ์ ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงอรทัย พิมพ์นนท์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงพัณณิตา สายบุดดี
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๒

เด็กชายธวัชชัย วงศ์จันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๓

เด็กชายพีรสุข อ้วนงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๔

เด็กชายธีระภพ ใสสด
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงอรทัย สุตะคาน
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผุยพรม
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๗

เด็กหญิงวิสุดา ปะลิวันตา
๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๘

เด็กหญิงวรนุช รอบรู้
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๓๙๙

เด็กชายภูชิต เผ่าเสน
๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๐

เด็กชายวัชรพล ใสสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๑

เด็กชายภาณุพงษ์ แก้วชิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๒

เด็กชายวัฒนา พิมนนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๓

เด็กชายศิวกร เกตุวิบูลย์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๔

เด็กชายวุฒิสิน ใสสด
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๕

เด็กชายศักดิดา

์

สมตัว
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขันจันทา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๗

เด็กชายวิชัย มนต์สว่าง
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๘

เด็กหญิงวัณณิดา ทองแท้
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๐๙

เด็กหญิงวรรณิษา งอกสุข
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๐

เด็กหญิงปานประดับ กานุสนธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๑

เด็กชายจีรายุทธ คำเณร
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๒

เด็กชายวิรชัย ทองปลิว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๓

เด็กชายจีรวุฒิ วันทา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงชลธิชา โมระสาก
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๕

เด็กชายรัชภูมิ ศรศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๖

เด็กชายณัฐนนท์ คำเณร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๗

เด็กชายบุญรอด เชือสกล

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๘

เด็กชายทักษ์ดนัย ชาวเมืองโขง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๑๙

เด็กหญิงอิศราภรณ์ จันมาทูล
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๘ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๐

เด็กชายกิตติพงษ์ เชือวาป

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๑

เด็กหญิงยุภาพร ทนทาน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๒

เด็กชายวิทยา สีสุภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๓

เด็กชายศราวุฒิ คำแดง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๔

เด็กหญิงประภาพร กล้าหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๕

เด็กหญิงจีรนันท์ เคนดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๖

เด็กหญิงกานติมา เห็มวิพัฒน์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๗

เด็กหญิงสุภัสสร สลุงสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สิมมารับ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนากลาง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๒๙

เด็กหญิงนุทิตา เหล่าอ้วน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินธิจักร์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๑

เด็กหญิงอนุศรา พรมศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๒

เด็กหญิงนันทิยา จันทสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๓

เด็กหญิงอมินตา ชาภักดี
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๔

เด็กชายวัชรินทร์ ศิริลาภ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๕

เด็กชายไชยา เจริญพานิช
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทร์สุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๗

เด็กหญิงณัฐพร จันทะชารี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๘

เด็กหญิงนำฝน สืบพงษ์เสือ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๓๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไชยะโอชะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๐

เด็กหญิงกนกภัทร สันตะพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๑

เด็กหญิงคัดคนางค์ ไชยะโอชะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๒

เด็กหญิงนิตติยา สิทธิเดช

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๓

เด็กหญิงอรวิภา เหมาะสม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๔

เด็กหญิงเกศรา รุขะจันทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๕

เด็กหญิงวาสนา บุญลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ พวกภูเขียว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงณัฐนิชา พรมหาชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงศศิกานต์ อุทุม
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วคูณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๐

เด็กหญิงปนัดดา บุตรวงศ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงปรียาภัทร บุญลือ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงแสงมณี ขันบุตรศรี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๓

เด็กหญิงเอมอร พิพัฒน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๔

เด็กหญิงพรธิดา รักคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๙ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงนภัสสร คำภิลา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๖

เด็กชายฤทธิพงษ์ หรังโนนโพธิ

่ ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๗

เด็กชายอนวัฒน์ ช่วยนา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๘

เด็กหญิงดวงฤทัย พาเหม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๕๙

เด็กชายนวพล ศิริแพทย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๐

เด็กชายชญานนท์ อินทร์โต

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงพรสุดา ขันจันทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล่าโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๓

เด็กหญิงเบลล์ แก่นสา
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๔

เด็กชายวัชรากร ศิวิชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เคนงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ธัมโม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๗

เด็กชายวีระกร สายบุปผา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงพนิดา พรมพะนัส
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๖๙

เด็กชายนิธิ จันทะสิงห์
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงอาริษา ชิณกะธรรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๑

เด็กชายโชคชัย อินจำปา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงนัฐธิดา เรืองพิมาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงดารารัตน์ กาทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เบ้าน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๕

เด็กชายเอกพล ปญญาแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๖

เด็กชายอนันต์ อ้วนงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๗

เด็กชายกฤษณ์ธีธัช แก้วอุด
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๘

เด็กหญิงจริยา ทนทาน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงฐิตวันท์ สุวรรณวิสุทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๐

เด็กชายวรวุฒิ ขจัดมลทิน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๑

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ปญญาแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๒

เด็กหญิงวันนิตา มุ่งเทพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงอภิสรา อินธิจักร์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๔

เด็กหญิงทิตยา ศรีพรมมา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๕

นายสายทอง แสงแดง
๑๙/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านนาม่วง นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๖

เด็กชายจิระวัฒน์ จันสด
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๗

เด็กชายฉัตรชัย ไชยะโอชะ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๘

เด็กชายสิทธิโชค ภูจอมเดือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๘๙

เด็กชายอัครเดช ด้วงชิณ
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๐ / ๓๓๔
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อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๐

เด็กชายอภินันท์ นัยเนตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ขลุ่ยกระโทก
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงปณิชา คงมัน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงปณิตตา ลุนบุดดา
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงพรพิมล ศิริทิพย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๕

เด็กหญิงพัลลภา ถารี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๖

เด็กหญิงมณีวรรณ มาดาโต
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงศิริรัชต์ สิงห์วงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๘

เด็กชายภานุพงษ์ รีพล

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๔๙๙

เด็กชายพิพัฒน์ชัย จรรยา
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๐
เด็กหญิงพรรณรายณ์ วงศ์โสภา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลุมพุก นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๑

เด็กชายทัตธน โพธิศรี

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๒

เด็กชายสุวินัย ศรีลองนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๓

เด็กหญิงกมลวรรณ ปลีกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๔

เด็กหญิงกุลลักษณ์ ปตติลาพัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๕

เด็กหญิงกรรณิกา หอมสมบัติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๖

เด็กชายสมชาย ทองโสภา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๗

เด็กชายสันติ สมใจ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงเมรี ขันสิงห์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๐๙

นายกายสิทธิ

์

สุภโคตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๐

เด็กชายณรงค์เดช อนุสนธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๑

เด็กชายนพรัตน์ เพชรพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๒

นางสาวศุริสา โพธิศรี

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๓

นายสถาพร บุญจันเนียร
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๔

นางสาวสุนิตรา ทองสา

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๕

เด็กหญิงวรนุช รอบรู้
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๖

เด็กหญิงธิดา ทุ่มโมง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๗

เด็กชายภูชิต เผ่าเสน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๘

เด็กชายน้องเกมส์ ใสสด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๑๙

เด็กชายภานุพงษ์ แก้วชิณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๐

เด็กชายวัฒนา พิมนนท์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๑

เด็กชายวุฒิสิน ใสสด
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๒

เด็กชายทักษิณ พิมพ์นนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคันพะลาน วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๓

เด็กหญิงพรสุดา ขันจันทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๔

เด็กหญิงพัชรินทร์ เคนงาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๑ / ๓๓๔

้
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อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๕

เด็กชายยงยุทธ เหล่าสิงห์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๖

เด็กชายวีระกร สายบุปผา
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล่าโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๘

เด็กหญิงอาริษา ชิณกะธรรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๒๙

เด็กชายอนันต์ อ้วนงาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๐

เด็กหญิงฐิตวันท์ สุวรรณวิสุทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาม่วง วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดีเลิศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ดีเลิศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ เหมแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๔

เด็กชายตะวัน สาระพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๕

เด็กหญิงทินมณี วงค์ตา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๖

เด็กชายธิติวุฒิ โสดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๗

เด็กหญิงนำทิพย์ การพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๘

เด็กหญิงบังอร บุญประกอบ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๓๙

เด็กชายพุทธนงค์ ยืนนาน
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๐

เด็กหญิงภริยา ประสมพลอย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๑

เด็กหญิงภัทราพร เหมแดง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๒

เด็กชายภูวดล โสภานะเวช
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๓

เด็กหญิงรุจิรา หิมะคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๔

เด็กหญิงวรรณภา สารศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๕

เด็กหญิงวรรณษา สารศิริ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๖

เด็กหญิงวิภาดา แก่นพันธ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๗

เด็กหญิงวิริยา ภะวิวัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๘

เด็กชายวีรภาพ แสนสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๔๙

เด็กหญิงศิรัญญา สอนสด
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๐

เด็กหญิงศโรชา ทางชอบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์หนัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๒

เด็กหญิงสุธิดา ทางชอบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๓

เด็กชายอนุชา บัวผัน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๔

เด็กชายอนุชิต แก้วลี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๕

เด็กหญิงอริษา ใจแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๖

เด็กชายเจษฏา ทองลิมสุด

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๗

เด็กชายเฉลิมชัย สุทนต์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๘

เด็กชายกสิกร หารชนะชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๕๙

เด็กชายชาญณรงค์ เสนาใหญ่
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๐

เด็กชายธนพร โสดามรรค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๑

เด็กชายธวัชชัย สายตรง
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๒

เด็กชายธิเบศร์ ทองลิมสุด

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๓

เด็กชายธีระพัฒน์ วัดทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๔

เด็กชายธีระศักดิ

์

ประสมพลอย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๕

เด็กชายนที รูปสิงห์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๖

เด็กชายลูกแพร ประสมพลอย
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๗

เด็กหญิงวยุดา ทับทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๘

เด็กชายวาคิม เจียกโคกสูง
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๖๙

เด็กชายวุฒินันท์ สุวรรณผา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๐

เด็กชายอาทร ใจแก้ว
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๑

เด็กชายอำพล คำน้อย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๒

เด็กหญิงกมลจันทร์ ใจทน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๓

เด็กหญิงกฤตยา ดวงบุบผา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๔

เด็กชายชฤทธิเดช

์

ผาสูง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๕

เด็กชายทินกร จันทะสาร
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๖

เด็กชายนพรัตน์ นิพรรัมย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๗

เด็กชายนวพล พรมทัด
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๘

เด็กหญิงนิตยา กันหาชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๗๙

เด็กหญิงปวริศา จรูญแสง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๐

เด็กหญิงพัชรี เมืองซอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๑

เด็กหญิงภูวิสา ภาคสันเทียะ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๒

เด็กหญิงวรรณวิสา พรทิพย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๓

เด็กชายวัชรพล พืชพันธ์ทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๔

เด็กชายวุฒิชัย เพชรคง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๕

เด็กหญิงศุภมาศ คำผลึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๖

นายสุรชัย วันทา
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๗

เด็กหญิงอนัญญา พลผา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๘

เด็กหญิงอัญมณี สมจักร
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๘๙

เด็กหญิงขนกวรรณ พินิจมนตรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๐

เด็กชายธนภัทร อุลังกา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๑

เด็กชายขวัญชัย ลาดโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๒

เด็กชายชัยพร พลอยยอด
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๓

เด็กชายณัฐชัย กองพร
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๔

เด็กหญิงทิพย์พรัตน์ ลูกบัว
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๕

เด็กชายธนภัทร บุญเอนก
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๖

เด็กชายธีระพล เสนาใหญ่
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๗

เด็กชายนัฐวุฒิ รูปสี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ รืนเริง

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๕๙๙

เด็กหญิงนำฝน โทแก้ว
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๐

เด็กชายผดุงเกียรติ เจริญชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๑

เด็กหญิงพัชราภา ดวงจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๒

เด็กชายภราดร พานเชียงศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๓

เด็กหญิงมุทิตา ถินนาเมือง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๔

เด็กหญิงวิจิตรา เกษร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๕

เด็กชายศิรชัช คำปอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๖

นายสมพร กันหาชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองเปะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๘

เด็กชายอุทัย ใจบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๐๙

เด็กหญิงอุไรรัตน์ สระครอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๐

เด็กชายเทวินทร์ คุณสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๑

เด็กชายไตรทศ กลินหอม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๒

เด็กชายไพศาล ใจบุญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๓

เด็กชายกิตติรัตน์ โคตรนรินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๔

เด็กหญิงจิราพร หาระวงศ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๕

เด็กชายชนะชัย ศรีษะ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๖

เด็กชายชัยพัฒน์ หาญมนตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๗

เด็กชายชินภัทร ธิตะโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา ดอนทองคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิงยง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๐

เด็กชายทวนทอง เพ็งบุญมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทีฆะ
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๒

เด็กชายธีระพล กาทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๓

เด็กชายนครินทร์ อเนกา
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ หิมะคุณ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๕

เด็กชายพัชรพล เจริญรอย
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๗

เด็กชายพิษณุ ไชยพันโท
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๘

เด็กหญิงมาลิสา โพธิสาร
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๒๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญสังข์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๐

เด็กหญิงวิจิตรา ดวงมาลัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๑

เด็กชายวิฑูรย์ จันทะรัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๒

เด็กชายศรายุทธ สีผึง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๓

เด็กหญิงศศิวิมล เคนสิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๔

เด็กหญิงศิริวิภา เฉลียวไว
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๕

เด็กชายสิทธิกร เข็มสีดา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๖

เด็กหญิงสุนิสา ท่าหาญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๗

เด็กชายอภิรักษ์ วันทา
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๘

เด็กชายอมรเทพ ทองลิมสุด

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๓๙

เด็กหญิงอริศรา คำแดง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๐

เด็กหญิงออม ทับทอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๑

เด็กชายเทิดพงษ์ จำปาขาว

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สิงห์หนัน
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๓

เด็กชายชูเกียรติ ธนะจินดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๔

เด็กหญิงดวงฤดี แกะทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๕

เด็กชายนิฐิวัตร วิมลประดิษฐ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๖

เด็กหญิงนำฟา วงสีลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ชมอินทร์
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๘

เด็กหญิงภัททะริกา แสนสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๔๙

เด็กชายภานุ ไชยโยธา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๐

เด็กหญิงมุทิตา ทุมโทน
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๑

เด็กหญิงวราวรรณ สีดาสี
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๒

เด็กหญิงวัชราพร ยุตะวัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๓

เด็กชายวัฒนา ดวงสะอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๔

เด็กหญิงวาสนา จันทวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๕

เด็กชายวิษณุ รืนเริง

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปาสา
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๗

เด็กชายศิริวัฒน์ ผาหยาด
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๘

เด็กชายสนธยา วงไชยา
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๕๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พึงหนู

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๐

เด็กชายอนิรุทธิ

์

แก้วบุญเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๑

เด็กชายอภิชยุตม์ ท่าหาญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๒

เด็กหญิงอรชุลีย์ ไชยะโอชะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๓

เด็กชายอรรถชัย ปฐพี
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๔

เด็กหญิงอารีญา ศรศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๕

เด็กหญิงเกศศินี หงษ์ศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๖

นางสาวกิตติยา คำน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๗

นางสาวขวัญฤดี บุญหล้า
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๘

นายครุฑฤทธิ

์

หอมจำปา
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๖๙

นางสาวทานตะวัน ชาติชำนิ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๐

นายธราดล จูมจันทร์ทึก
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๑

นายนครินทร์ ปญญาแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๒

นายนาวิน รูปแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๓

นางสาวพัชราภรณ์ นีรพัฒน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๔

นางสาววลัยภรณ์ ทองทัพ
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๕

นางสาววาสนา ศิลปสมศักดิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๖

เด็กหญิงวิราภรณ์ พิมสุตตะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๗

นางสาวศิรินภา ผาสูง
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๘

เด็กชายศุภฌาน์ บุดดาแพน
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๗๙

นายสมชาย แสนทวีสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๐

เด็กหญิงเกตมณี นาสำแดง
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๑

นางสาวเดือน มหาชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๒

นายเศกสรรค์ เทศวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๓

นายเอกรัตน์ คนฉลาด
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๔

นายกฤษฎา ดำหนา
๓๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๕

นายกฤษฎา หาลาภ
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๖

นางสาวชนากานต์ แดงโสภา
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๗

นางสาวนรีกานต์ จันทคุปต์
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๘

นางสาวนิราภร ธารประเสริฐ
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๘๙

นางสาวปยรัตน์ ชินทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๐

นางสาวยลรัตน์ดา โสภานะเวช

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๑

นางสาววรรณลดา แสงพล
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๒

นางสาววิภาพร จันทะสาร
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๓

นายวุฒิพร สมหมาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๔

นางสาวสุภาสอน ยอดผา
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๕

นางสาวเกษประทุม จรูญแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๖

นางสาวศศิพร กำไรงาม
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๗

นางสาวอรปรียา อ่อนเนตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๘

เด็กชายศุภโชค ผาแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๖๙๙

เด็กชายกฤษฎา ขาวสะอาด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ เทศวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๑

เด็กชายธนวัฒน์ พวงมาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๒

เด็กชายนที วงสีลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๓

เด็กชายนราธร สุภากรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๔

เด็กหญิงวิภากร หอมจำปา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๕

เด็กหญิงสุกัญญา จันอุษา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

เมืองแสน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๗

เด็กหญิงอภิญญา ดวงดาว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๘

เด็กหญิงอรชร เชืออ่อน

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๐๙

เด็กชายเชาวลิต แสนเสนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๐

เด็กชายเอกลักษณ์ นิลดำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ชืนจิต

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๒
เด็กหญิงณัฐริญาภรณ์

ชะอุ่มพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๓

เด็กชายธนดล ช่วยนา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๔

เด็กชายนนธวัช สิงห์มุ้ย
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๕

เด็กชายนวพล หอมจำปา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๖

เด็กหญิงนิชกานต์ รืนเริง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๗

เด็กหญิงปาริชาติ พันธ์จันทร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๘

เด็กหญิงปาริชาติ แน่นดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๑๙

เด็กหญิงภัทชรา สมงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๐

เด็กหญิงวริศรา คำปน
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๑

เด็กชายวรโชติ ปกครอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๒

เด็กหญิงศิริวัฒนา สีนวน
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เชือสกล

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๔

เด็กหญิงอรทัย ดวงบุบผา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๕

เด็กหญิงอรอุมา มารุตะพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๖

เด็กชายเขมพาวุธ หอมจำปา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๗

เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณพิมพ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๘

เด็กหญิงกุลธิดา ดีสุดหา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา นวนิยม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๐

เด็กหญิงชมพูนุท ภักดีไทย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๑

เด็กชายชินวัฒน์ จันดาจารย์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๒

เด็กหญิงฐิติวรดา สุภาษร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ วงกลม
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๔

เด็กชายธีระพงษ์ สีสะอาด
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๕

เด็กชายธีระเดช สีสะอาด
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๖

เด็กชายนที นะวะนิยม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๗

เด็กชายนนทวัฒน์ มงคลมาศ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๘

เด็กหญิงปณัดดา ผาเหลา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๓๙

เด็กหญิงปุษยา ชยกุล
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๐

เด็กหญิงพิชญา รัตนไตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๑

เด็กหญิงพิชญา เหลาผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๒

เด็กหญิงพิชานันต์ ธารประเสริฐ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๓

เด็กชายพินิจศักดิ

์

นวะนิยม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๔
เด็กหญิงพิยะดาวรรณ

จันทร์แผง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๕

เด็กชายภานุพงศ์ หลาทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๖

เด็กชายภูริภัทร ชานิคม
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๗

เด็กหญิงวันดี ดวงคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๘

เด็กหญิงวิสุฎา เชือสกล

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๔๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ เดชไทย
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๐

เด็กหญิงสุภัสษร กองพร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๑

เด็กหญิงอนัญจนา เอิบอิม

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๒

เด็กหญิงอารยา ภูวิจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๓

เด็กหญิงอาริษา พึงนา

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๕

เด็กชายแพรวพราว ศรีภูวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๖

เด็กหญิงโยษิตา ดีสุดหา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พละชาติ
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๘

เด็กชายรัชชานนท์ เผ่าเสน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๕๙

เด็กหญิงศรีอัมพร เครือสีดา
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๐

นางสาวพรทิพย์ พลอาจ
๑๖/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๑

เด็กหญิงกัญญา อิดอ่อน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๒

เด็กหญิงปราณปริยา สิทธิราช
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๓

เด็กหญิงอสมา ก่อแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๔

เด็กหญิงทักษิณา พิมพ์ศิริ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๕

เด็กหญิงกนกอร ขำตา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สายตรง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๗

เด็กชายชินวัตร ชิณโชติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๘

เด็กชายธีระวัฒน์ อุ่นทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๖๙

เด็กหญิงนุชศรา บุญคุณ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มาลาพันธ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๑

เด็กชายภาณุวิชญ์ ธุระอบ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๒

เด็กหญิงสิราวรรณ จันทร์ส่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๓

เด็กหญิงกัญทิมา ศรีสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๔

เด็กหญิงชฏาภรณ์ ราชดำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๕

เด็กหญิงนาตยา ชาติท้าว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๖

เด็กชายปณิธาน ปูคะธรรม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๗

เด็กชายวัชราภรณ์ เจริญศิลป
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๘

เด็กหญิงเครือวัลย์ สายตรง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา อ้วนคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๐

เด็กหญิงจณิสตา พละบุตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๑

เด็กหญิงปภัสสร สีดากุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๒

เด็กหญิงอินทิรา ยินงาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๓

เด็กชายฉัตรมงคล ณะพริม

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๔

เด็กชายธนากร ไขว้วงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๕

เด็กหญิงปาจารีย์ บุญเติม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๖
เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์

คงไทย
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๗

เด็กหญิงกรรณิกา บำรุงพานิช
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๘

เด็กหญิงจันทร์สุดา คุณพรม
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๘๙

เด็กหญิงจิดาภา สำเภาทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๐

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีจันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๒

เด็กชายปอยฝาย พันโนริด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๓

เด็กชายภาณุสิทธิ

์

บัววิลัย
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๔

เด็กชายวยสกร ทาสมบูรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๕

เด็กชายวิรุธ ทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๖

เด็กชายสุริยา สีดากุล
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๗

เด็กหญิงอรอุมา นิยงค์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๘

เด็กชายเสกสรร ศิริบูรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๗๙๙

เด็กชายคณิน แก่นสาร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๐

เด็กชายจิรายุ แก่นสาร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๑

เด็กชายชลันธร ศรีบุระ
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๒

เด็กชายชัยมงคล การะเมฆ
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๓

เด็กหญิงฐิติมา พันซักทรัพย์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๔

เด็กชายทวีทรัพย์ พันธ์งาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๕

เด็กชายธีรพงษ์ โสภาพ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๖

เด็กชายนัฐวุฒิ ผูกจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๗

เด็กหญิงนิตญา แก้วพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๘

เด็กหญิงวันเพ็ญ คำประวัติ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๐๙

เด็กหญิงสุจิตรา แฮ้วตะนะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๐

เด็กหญิงสุภาพร โชติสนธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๑

เด็กชายอัมรินทร์ ยินงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๒

เด็กหญิงเปยทิพย์ คำประวัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ผูกจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๔

เด็กหญิงธัญชนก บุญธรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๕

เด็กหญิงสกาวใจ ลาวรรณ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๖

เด็กหญิงสิรินทรา สมรู้
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา พุ่มพิกุล
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๘

เด็กหญิงอรัญญา คุตนาม
๑๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๑๙

เด็กหญิงเกศินี กล้าทน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๐

เด็กหญิงหฤทัย อุทานุเคราะห์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๑

เด็กชายเจษฎา รอดภัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๒

เด็กหญิงไพรินทร์ คำสา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๓

เด็กชายทัชภูมิ กรินลักษณ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๔

เด็กหญิงนันทวัน อรมาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๕

เด็กหญิงวิภาดา พลราช
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๖

เด็กชายสุพล ยานะรมย์
๑๕/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๗

เด็กหญิงอทิตยา ศุภสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๘

เด็กหญิงอัญมณี สุวรรณกูฎ
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๒๙

นางสาวนุชจรี วงเขียว
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๐

นางสาวพัทยา ช่างพละดิษ
๒๖/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

วัดมงคลนอก  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๑

เด็กหญิงปนปทุม โชติสนธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๒

เด็กหญิงเจนจิรา อุ้มบุญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ชะวูรัมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๔

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีเมือง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๕

เด็กชายภูริพัฒน์ ชนะพล
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๖

เด็กหญิงจริญญา นันทบุตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๗

เด็กชายบุญมี พูลทวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๘

เด็กหญิงสิระภัทร์ วงศ์สายตา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๓๙

เด็กหญิงสิริมา แก้วจินดา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๐

เด็กชายกฤษฎี บุญกอ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๑

เด็กหญิงกาญจนา แก้วจินดา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๒

เด็กหญิงการเกษ ลาทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วบัวไข
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๔

เด็กชายปยวัฒน์ พูลทวี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๕

เด็กหญิงสุนิดา อรุณศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๖

เด็กหญิงชลธิชา ประดากรณ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลูกรัก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๗

เด็กหญิงกุลธิดา คุณพรหม

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๘

เด็กหญิงสุดาภรณ์ วงศ์สามารถ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๔๙

เด็กชายอนุชา พลหาญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๐

เด็กหญิงญาณิศา สายตรง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๑

เด็กชายติณณ์ภัทร พูลทวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๒

เด็กชายธนกร คงวรณ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๓

เด็กหญิงนิภาดา พิมพ์บุญมา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๔

เด็กหญิงอาทิตญา พลับพลารัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๕

เด็กหญิงเมขลา สลีกำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๖

เด็กชายโอภาส ภาวงศ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๗

เด็กชายกฎชกรณ์ หาระวงศ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๘

เด็กชายธนพร ลองสันเทียะ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๕๙

เด็กชายสิทธิชัย ศาลาน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๐

เด็กหญิงกรกนก สายประเสริฐ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๑

เด็กหญิงจรัสรวี อารมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๒

เด็กชายจินจุฑา เคนโสภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ มากดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๔

เด็กชายธนกร สุขนวล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๕

เด็กหญิงนงนภัส บำรุง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๖

เด็กหญิงนัยนา ผลอนันต์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๗

เด็กหญิงปริภัทร วงศ์ลา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๘

เด็กหญิงพรนภา ขาวสะอาด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๖๙

เด็กหญิงวิจิตตรา อินทะศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๐

เด็กชายศักดา แก่นจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๑

เด็กหญิงศิริกานต์ ทองอ่อน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๒

เด็กหญิงอริตา จันทร์แย้ม
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

หงษ์มณี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๔

เด็กชายเจษฎา บุญทัน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๕

เด็กชายเมธพล บุญครอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำโพธิโคกก่อง

์

วัดคำโพธิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๖

เด็กชายกฤษณะ แก้วดวงงาม
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๗

เด็กหญิงชนนิกานต์ พิมพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๘

เด็กหญิงช่อผกา สาจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๗๙

เด็กหญิงบุปผา อนุชาติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๐
เด็กหญิงพลอยพรรณ นวลฝาย

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๑

เด็กหญิงวนัสนันท์ สีขาว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๒

เด็กหญิงสิรินดา อุทัยกร
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๓

เด็กชายกิตติพันธ์ มณีวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๔

เด็กชายจรัล ผึงผาย

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๕

เด็กชายจักรภัทร งามเนตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๖

เด็กชายนิรวิทย์ สง่าจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๗

เด็กหญิงพจมาน ห่องคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๘

เด็กชายพัฒนพล ขันคำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๘๙

เด็กหญิงรุจรวี แก้วดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๐

เด็กชายอัครวิทย์ มัทนาย
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๑

เด็กชายโยธิน ภาระวงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๒

เด็กหญิงไพรจิตร จันลุน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๓

เด็กหญิงพิมพิลาลัย สุวรรณา
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๔

เด็กหญิงอุฑาพร สาธุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๕
เด็กหญิงสายธารทิพย์

เสาราช
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๖

เด็กหญิงบุญประทวน บุญมานัด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๗

เด็กชายประมูล มาทวี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๘

เด็กหญิงพรรัมภา สิงห์สวัสดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๘๙๙

เด็กหญิงรินรดา ธยาธรรม
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ชนะคุณ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๑

เด็กชายเจษฎาพร ทองบุ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวเทิง วัดบัวเทิง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๒

เด็กชายอาทิตย์ สิมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งโดม วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๓

เด็กหญิงปณิตา ชะเมรัมย์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๔

เด็กชายสุริยา โพธิวัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๕

เด็กหญิงจุฬามณี สาขา
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๖

เด็กหญิงพรนิภา บัวกอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๗

เด็กหญิงอรดี พวกพูนดี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๘

เด็กหญิงปาริฉัตร ประทุมพิมพ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ บัวขาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๐

เด็กหญิงลักษมี แสนทวีสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๑

เด็กหญิงวนิดา วงษาพรหม
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๒

เด็กหญิงนริศรา วงษ์อาจ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร

วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๓

เด็กหญิงนัฐธยา โคตบุรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร
วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๔

เด็กชายอธิป ดอกจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร

วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พสุนนท์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๖

เด็กหญิงนันทิตา ทอนไสระ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๗

เด็กหญิงพิสมัย วรรณโคตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๘

เด็กหญิงลดาวัลย์ สุดสนอง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๑๙

เด็กชายวีระวัฒน์ มหาอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๐

เด็กหญิงศศิวิมล อบมาการ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๑

เด็กหญิงกัลญารัตน์ ปาระแดน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๒

เด็กหญิงกุลลดา เจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๓

เด็กหญิงณัฐทิตา ราชโยธี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๔

เด็กหญิงดนยา กลินชู

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๕

เด็กชายธนกฤต ขันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๖

เด็กหญิงนันทนา หนูพัด
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๗

เด็กหญิงนิยะดา พันธ์จร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๘

เด็กชายบรรณวัชร เสนาะเสียง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๒๙

เด็กหญิงบังอร กระแสโท
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๐
เด็กหญิงประกายมาศ

พวงพัว

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๑

เด็กหญิงพรนิชา คำพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๒

เด็กหญิงพรรณราย สามสี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๓

เด็กหญิงพรไพลิน ปดทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๔

เด็กหญิงมุทิตา ดอกพุฒ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๕

เด็กหญิงวราพร ไชยมาตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๖

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พิมมะศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๗

เด็กหญิงศิรินภา นามภักดี
๐๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๘

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ล้วนดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๓๙

เด็กชายกนกพล สายสมยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๐

เด็กหญิงกฤติมา นุ่มดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๑

เด็กชายจักรรินทร์ แปสูงเนิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๒

เด็กชายจิตกร นีระมนต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๓

เด็กชายชนะภัย โกศา
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๔

เด็กหญิงนลินลักณ์ ศุภสร
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๕

เด็กหญิงนัฐกานต์ แสนทวีสุข
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๖

เด็กชายนันทวัฒน์ นีระมนต์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๗

เด็กหญิงผกามาศ แสนจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๘

เด็กชายพงษ์ศิริ ประดับแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๔๙

เด็กหญิงพรอุทิตย์ ทองอ่อน
๐๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๐

เด็กหญิงพลอยฤดี มีนิยม
๓๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๑

เด็กหญิงพิชญาพร พันจร
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๒

เด็กชายพิพัฒน์ เจริญตา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๓

เด็กหญิงภรณ์ธิดา พิลาสันต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๔

เด็กหญิงรัชฎาพร บรรเทิง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๕

เด็กหญิงรัตนาพร ศรีโคตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๖

เด็กหญิงรุ่งนภา พิณทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๗

เด็กหญิงวราลักษณ์ โสภา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๘

เด็กชายวัฒนา กุลบุตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๕๙

เด็กหญิงวิจิตรา ภูมิคง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๐

เด็กชายศิรวิทย์ บุญขันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๑

เด็กชายสตาร์วิทย์ โซซอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โซซอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๓

เด็กชายสิทธิเดช ไชยมาตย์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๔

เด็กหญิงสิราวรรณ คำพระ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๕

เด็กชายสุดสาคร ทองอ่อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๖

เด็กหญิงสุพิชญา แสงทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พิลาสันต์
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๘

เด็กหญิงสุภาวดี ภูพวก
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๖๙

เด็กหญิงสุภาวิดา ดาแพง
๐๖/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๐

เด็กหญิงอนุธิดา กำแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญสมคิด
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๒

เด็กหญิงอมลณัฐ ขันทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๓

เด็กหญิงอรนุช โซซอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๔

เด็กหญิงอัญชัญ ขันถม
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๕

เด็กหญิงอาภาพร สุทธิบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๖

เด็กหญิงอารยา เต่าทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๗

เด็กชายเกริกชัย สีแสด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๘

เด็กหญิงเกวลิน ดอกพุฒ
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๗๙

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ อาษา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๐

เด็กหญิงโชติมณี ศรีสงคราม
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๑

เด็กหญิงกุลณัฐ กองทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๒

เด็กหญิงจันทนิภา กันหารินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ พวงพัว

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๔

เด็กหญิงณิชารัตน์ แสงสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๕

เด็กชายดนัย พวงพัว

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๖

เด็กชายบินวนา กิงคำ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๗

เด็กหญิงปนัดดา พวงพัว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๘

นางสาวพรนภัส อิมพล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ใจ จรรักษ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๐

เด็กหญิงภาวะดี หินอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๑

เด็กหญิงมาริษา นีระมนต์
๐๘/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล รักษ์งาม
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๓

เด็กหญิงสรุตา จูมมณีย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๔

เด็กชายสิวะ ประทุมมา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๕

เด็กหญิงสุกานดา นามวิชา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๖

เด็กชายสุดสาคร ศรีชาคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๗

เด็กหญิงสุภาพร พิณทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๘

เด็กหญิงอริษา พิลาสันต์
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๐๙๙๙

เด็กชายอาชาไนย บรรเทา

๒๑/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๐

เด็กชายเกริกไกวัล พิลาลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๑

เด็กหญิงเกศยา แหวนนาค
๐๘/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๒

นายกิตติกร ระถี
๐๒/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๓

นางสาวกุลสตรี วิลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๔

นางสาวณัฐมน ประชุมรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๕

นางสาวณัฐวดี แก้วอุดร
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๖

นางสาวนันธิยา บุญหลาย
๐๘/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๗

นางสาวปานประดับ พูลเจริญ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๘

นางสาววลัยรักษ์ สายสิน
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๐๙

นางสาวศสิภรณ์ จันทพรโสม
๐๗/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๐

นางสาวสุภารัตน์ สุทธิบุตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๑

นางสาวกนกพร อารีย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๒

นางสาวกัญญารัตน์ กิงคำ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๓

นางสาวกาญจนาพร นีระมนต์
๐๘/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๔

นายธวัชชัย อาษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๕

นายนาวา คำพันธ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๖

นางสาวปภาวรินทร์ สุวรรณพิงคา
๑๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๗

นางสาวมริสา สมสมัย
๐๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๘

นางสาวมะลิวรรณ ปนหอม
๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๑๙

นางสาววรารัตน์ โสภี
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๐

นายวิชัยชาติ ขันทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๑

นางสาวอุบลวรรณ คำนะ
๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๒

นายแก่นเพชร แสงอ่อน
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๓

นางสาวกาญจน์ชนก ทองบัว
๑๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๔

นางสาวขวัญฤดี บุญศรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๕

นายจักรกฤษ จินดาศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๖

นางสาวนัทธิดา ธรรมรักษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๗

นางสาวนิตยา วงค์คำ
๑๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๘

นางสาวปทมาวรรณ ทินโนรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๒๙

นางสาวพัชราภรณ์ วรรณโท
๐๒/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๐

นางสาวรุ่งอรุณ แสงประสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๑

นางสาวลลิตา วงษาบุตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๒

นายวรเมธ ดอกพุฒ
๑๘/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๓

นางสาวศศิวรรณ มุ่งศิลป
๐๕/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๔

นางสาวสุภาวัลย์ โกศล
๒๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๕

นางสาวสุรางค์รัตน์ สุทธิบุตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๖

นางสาวอริสา ประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๗

นางสาวอัมรินทร์ ก้อนหิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๘

นายเกียรติศักดิ

์

พวงพัว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๓๙

นางสาวเจนทิตา โสภา
๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๐

นางสาวเธียรทิพย์ แสงจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๑

นางสาวเสาวภา พิลาสันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๒

เด็กหญิงจิดาภา แก่นสิงห์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๓

เด็กหญิงจิรนันท์ ศาลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๔

เด็กหญิงจีรา กัลยาพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๕

เด็กชายธนธรณ์ พันจร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๖

เด็กหญิงนัชราภรณ์ วิจารย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๗

เด็กชายพิชิตพงษ์ ผาดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๘

เด็กชายพีระพรรณ จันทร์ส่อง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๔๙

เด็กหญิงวิยะดา ภาเรือง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๐

เด็กชายสรัตตะยา อินธิไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๑

เด็กชายสัจจาดี แสนทวีสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนโคตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๓

เด็กหญิงสุนิษา แก่นสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๔

เด็กหญิงสุภาพร สิงห์ทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๕

เด็กชายวชิรพล บุญศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๖

เด็กชายวัชรพงษ์ โสภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๗

เด็กชายวิวิธชัย สมมาตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๘

เด็กชายวุฒิชัย สุดใจ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๕๙

เด็กชายกลไก โกศา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๐

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์พิม
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๑

เด็กหญิงรุจรดา เจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๒

เด็กหญิงวริศรา ชอบดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๓

เด็กหญิงศิราภรณ์ คำริยา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๔

เด็กหญิงสุจิตรา พาเรือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๕

เด็กชายอัษฎากร แสงงาม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๖

เด็กหญิงกานติมา นีระมนต์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๗

เด็กหญิงนภาพร อินธิไชย
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๘

เด็กชายภานุพงศ์ สมมิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๖๙

เด็กชายมนตรี พิลาสันต์
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๐

เด็กหญิงวิกานดา ขันทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๑

เด็กหญิงวิภาพร มังคา
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แหวนนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๓

เด็กหญิงสุพรพรรณ ภูวนาทรุ่งเรือง
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๔

เด็กหญิงสโรชา ทาสงัด
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๕

เด็กชายอาทร ชาประวาล
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๖

นายอำพล อุ่นอ่อน

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๗

นายพวงผกา จำศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๘

นางสาวปยฉัตร พลเมือง
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๗๙

นายพิชิตชัย โกศา
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๐

นายราเชนทร์ โยธะมาตย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๑

นางสาวกัญรัตน์ เผือกสะอาด
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๒

นายนพนัยต์ แก่นภูเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๓

นางสาวอนงค์ลักษณ์ สีดาบุตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๔

นายเกียรติวินัย ถวิลบูลย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๕

นายเกียรติศักดิ

์

ถนอมบุตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นางวงศ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๗

เด็กหญิงอริสา หัตถวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาดู่ วัดนาดู่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๘

เด็กชายขจรเกียรติ เกาทัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๘๙

เด็กชายธีระเดช เชือหงษ์

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๐

เด็กหญิงนรินทิพย์ มณีวรรณ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๑

เด็กหญิงมนฤดี สุพัน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๒

เด็กหญิงวัชราพร กุลบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ พับตา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๔

เด็กหญิงศริญญา บัวคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๕

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

รุ่งเรือง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๖

เด็กชายเสกสรร บุญแถม
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๗

เด็กหญิงมาลิตา อินทร์นอก
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๘

เด็กชายคฑาวุฒ ทุมมา
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๐๙๙

เด็กชายณณณณ์ สามิลา
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๐

เด็กหญิงธัญญาเรศ พรมลาย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๑

เด็กหญิงปริยากร อุปถัมภ์
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๒

เด็กหญิงปลายฝน สุริยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๓

เด็กหญิงพัณณชิตา จริตกุลพัฒน์
๑๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๔

เด็กหญิงวรัทยา อุทภู
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๕

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศรพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๖

เด็กหญิงอริศรา วงค์สารี
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๗

เด็กชายอากร เวทนา
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ถมนาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๐๙

เด็กชายจิรพงษ์ พรพันธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๐

เด็กหญิงชถาถรณ์ ปามา
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๑

เด็กหญิงชนัญธิดา เหลาศรี
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๒

เด็กชายทศกรณ์ สุขประเสริฐ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๓

เด็กชายธวัชชัย สาธิรักษ์ ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๔

เด็กหญิงนัทธิดา เปรียมสติ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๕

เด็กหญิงนุจรินทร์ บังสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๖

เด็กหญิงภัทรวรรณ ขาวิลาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๗

เด็กชายภูชิต สาธิรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๘

เด็กชายยุทธนา คำลอย
๒๖/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๑๙

เด็กชายวิริทธิพล

์

ถมนาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๐

เด็กชายวีระชิต สมบูรณ์
๒๘/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๑

เด็กหญิงอมิตา พูลเวช

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๒

เด็กชายอริญชัย บุตรสมศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๓

เด็กชายเจษฏา พรานไพร
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๔

เด็กหญิงกนกพร พิบูลย์พงษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๕

เด็กหญิงธิติมา วงเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๖

เด็กชายธีรภัทร ปนคำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๗

เด็กหญิงปวีณา อำอุ่น
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๘

เด็กหญิงปณฑิตา ทีอามาต

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๒๙

นางสาวศิริลักษณ์ ศักดิปยะพันธ์

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๐

เด็กหญิงสุชาดา ทุมมา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๑

เด็กหญิงสุพัตรา มุราเกษ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๒

เด็กชายธนรัฐ คำลอย
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๓

เด็กชายบุญสิน สิงห์เงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๔

เด็กหญิงพรสุดา มิลาวาล
๒๕/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๕

เด็กชายรัตนพล ปนคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๖

เด็กชายวชิรพล ทุมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชุมแสง
๑๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๘

นายถาวร พิบูลย์พงษ์ ๔/๕/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๓๙

นายปยะพงษ์ คำวิเชียร
๒๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ปนรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๑

เด็กหญิงจารุวรรณ ทวีศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๒

เด็กหญิงนันทพร พุทธาทร
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๓

เด็กหญิงศุรัตนา ศิริพุฒ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๔

เด็กชายอภิเทพ บุตรศิริ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๕

เด็กชายชินดนัย มีบุญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๖

เด็กหญิงรัตนา มาลี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๗

เด็กหญิงศิริพรรณ ยอดเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๘

เด็กชายอรรถชัย อาจอ่อนศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๔๙

เด็กหญิงอรวรรณ พรมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๐

เด็กหญิงอรรวินท์ มาลา
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๑

เด็กหญิงอุบลวรรณ วิบรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๒

เด็กหญิงชฎาพร อารีย์
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๓

เด็กชายณรงรัชต์ พรมลี
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๔

เด็กหญิงณัฐมน สิมมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๕

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เส้นเกษ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๖

เด็กหญิงพัชรี พิบูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีวงษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๘

เด็กชายวรจิตร ทอนสนิท
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๕๙

เด็กชายวีรภัทร ไชยรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๐

เด็กหญิงสุนารี จันประชู
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๑

เด็กหญิงสุปรียา นวลเปล่ง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๒

เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ฉันเทียะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๓

เด็กหญิงอรอุมา ชายทวีป
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๔

เด็กหญิงอวัสดา ขันคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๕

เด็กชายอัครพงษ์ จงเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๖

เด็กหญิงเกศริน อาริกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๗

เด็กชายกฤษฎา สายวงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๖๙

เด็กหญิงกุลสตรี ทองสวัสดิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๐

เด็กชายจตุโชค บริรักษ์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สร้อยสระ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พรมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๓

เด็กหญิงณัฐธิดา หัสดง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๔

เด็กหญิงนิพาพร พลอยสมบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๕

เด็กหญิงปฐมพร เพ็งจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๖

เด็กหญิงผกามาศ สุพรม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๗

เด็กหญิงพยอม บุตรวงษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองเพชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๗๙

เด็กหญิงพัณณิตา สมอาษา
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๐

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองสวัสดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๑

เด็กชายวรายุทธ เขตคำ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๒

เด็กหญิงศลิษา กันธโล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๓

เด็กหญิงศศิธร ระเนีย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๔

เด็กหญิงศิริพร เต่าทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ บางณรงค์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิพร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๗

เด็กหญิงอรอุมา วันเพ็ญ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๘

เด็กชายไชยวัฒน์ ระหาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๘๙

เด็กชายกฤษฎา ละศรีนวล
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๐ / ๓๓๔

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๐

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๑

เด็กหญิงจีรภา วราพรม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๒

เด็กหญิงบารภี หมันทำ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๓

เด็กหญิงปณิตา ผการัตน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๔

เด็กหญิงปนัสดา สายราช
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๕

เด็กหญิงประภาภรณ์ ผกาศรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๖

เด็กชายรัชชานนท์ พรคำเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๗

เด็กชายราชันต์ ระหาร
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๘

เด็กชายวายุ รัตนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๑๙๙

เด็กหญิงสุณิสา เขตคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๐

เด็กหญิงเกศกนก จันทร์ดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๑

เด็กชายเจษฎา นาทองคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๒

เด็กหญิงแคทรียา ระหาร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย สุบิน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๔

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ สิทธิพร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๕

เด็กชายนันทวุฒิ ศรีจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๖

เด็กหญิงวิชิตา พุฒพิภักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๗

เด็กหญิงวิมพ์วิภา จันทร์ใจดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๘

เด็กหญิงสตรีรัตน์ คชยาพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๐๙

เด็กหญิงอารยา กอแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๐

เด็กหญิงอำภา เมียดมอ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๑

เด็กหญิงเปยมสุข สร้อยสระ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๒

เด็กหญิงพัชรา สีมาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๓

เด็กหญิงอุรัสยา เต่าทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๔

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๕

เด็กหญิงบุษราภรณ์ กันมา
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๖

เด็กหญิงปริญญา พงษ์พืน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๗

เด็กหญิงปาลิกา พงษ์พืน

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๘

เด็กหญิงมินตรา สระแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๑๙

เด็กชายยุทธพรรณ เทียมสี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๐

เด็กชายวันชนะ ทราทร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๑

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

ระเนีย
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๒

เด็กหญิงศิริพร เหมือนชอบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๓

เด็กชายกฤษดา วงศ์ปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๔

เด็กหญิงกัลยาณี พลพินิจ
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๑ / ๓๓๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๕

เด็กหญิงกัลยาณี เนียงภา
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๖

เด็กหญิงทิพย์อนงค์ ธงหิมะ
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๗

เด็กชายธนภัทร ศรีเนตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๘

เด็กหญิงปรารถนา กัญญาชาติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๒๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ วงค์ด้วง
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๐

เด็กชายลิขิต หนุนวงศ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๑

เด็กชายสาคร อ่อนคำลุน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๒

เด็กชายอติคุณ บุญไชย
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๓

เด็กชายอนุรักษ์ สระบัว
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๔

เด็กหญิงอริสา บุญเพิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๕

เด็กหญิงเกษมณี โหมดม่วง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๖

เด็กชายเชษฐา วราพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๗

เด็กหญิงไอลดา โหมดม่วง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๘

เด็กหญิงขวัญสุดา ผกาศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๓๙

เด็กหญิงลักษมนต์ ข้างฝา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๐

เด็กชายเสกนวพล บุญชิด
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๑

เด็กชายพีระพล อูบคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๒

เด็กชายภัทรพล สิมมา
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๓

เด็กหญิงสุจิรา บุญชิด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๔

เด็กหญิงเกษธิดา เขตคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๕

เด็กหญิงกนกวรรณ กอมณี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๖

เด็กหญิงการเกต ผลสิทธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๗

เด็กหญิงนัฐกิรตา สุดเสียงสัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๘

เด็กหญิงปณิตา จวงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๔๙

เด็กหญิงปนัสฎา จันทร์สุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๐

เด็กหญิงปวีณา ภูทอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๑

เด็กหญิงปยวัฒน์ หมืนคำยอง

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๒

เด็กหญิงปมประภา แสนทวีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๓

เด็กชายพนุพงษ์ สำแดงชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๔

เด็กหญิงรุ่งนภา จวงจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๕

เด็กชายวรชาติ ขยันการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๖

เด็กหญิงวราภรณ์ มาลาคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๗

เด็กหญิงวิจิตตรา กองสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๘

เด็กหญิงศตพร แสวงทรง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๕๙

เด็กหญิงอนงค์นาถ อำนาจวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๒ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๐

เด็กหญิงอรปรียา สยามล
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๑

เด็กหญิงอโนชา ศรีจันทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๒

เด็กหญิงกาญจนา กุลวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๓

เด็กหญิงจารุวรรณ เรืออาจ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ยศสมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๕

เด็กชายธนดล หวานหนู
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๖

เด็กหญิงนุชรี แก้วแสง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๗

เด็กหญิงปวีณา ทารัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๘

เด็กหญิงพัชริน สิงห์อาจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๖๙

เด็กหญิงมุกสุดา ตรีชินะพงศ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๐

เด็กชายรัตนพล คำพูล
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๑

เด็กหญิงวรรณภา กองสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๒

เด็กหญิงวรรัตน์ อุดกันทา
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ โนนศรีลา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๔

เด็กหญิงศศิธร แสนจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๕

เด็กหญิงศิรินทรา ปูคะภาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๖

เด็กชายสุทิน ขยันการ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๗

เด็กหญิงอรอุมา วงศ์ลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๘

เด็กหญิงอังศนา ทัดศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๗๙

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทัดศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๐

เด็กหญิงจันทราทิพย์ อินราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๑

เด็กหญิงจิระนันท์ แก้วกัญญา
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๒

เด็กหญิงฐิตินันท์ กลมประเสริฐ
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๓

เด็กหญิงดรุณี ศิริเทพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๔

เด็กชายถนัดกิจ ใจบริสุทธิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๕

เด็กชายนครินทร์ สุวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๖

เด็กหญิงบงกชกร ก๋องมัง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๗

เด็กหญิงประภัสสร มุลตะกร
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๘

เด็กหญิงปาริฉัตร วังสาคร
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๘๙

เด็กหญิงปยวรรณ คำมัน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ พรานแม่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๑

เด็กชายภาคภูมิ คุ้มศรีไวย

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๒

เด็กหญิงมณฑิรา เสนาวัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๓

เด็กชายยุทธภูมิ พึงปา

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๔

เด็กหญิงวาลิณี ทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๓ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๕

เด็กหญิงสดใส พึงปา

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๖

เด็กหญิงสายชล สมสวย
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๗

เด็กหญิงสุทธิดา กองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๘

เด็กหญิงสุพรรณศรี สายตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๒๙๙

เด็กชายอชิตพล สมสะอาด

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปูพภาค

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปองวิเศษ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๒

นายกฤติพัทธ์ ธรรมปรีชา
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๓

นางสาวกัลยรัตน์ แสนสุวัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๔

นางสาวขวัญนภา สุดดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๕

นางสาวจิรัฎฐิกานต์ เกษชาติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๖

นางสาวฐิติมา บุตรศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๗

นางสาวดอกรัก พิมพ์วงศ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๘

นายทศวรรษ ต้นสิงห์
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๐๙

นางสาวธิดารัตน์ แสงวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๐

นายพยุงศักดิ

์

เสมอศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๑

นางสาวพรธิดา โชติรัตน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๒

เด็กหญิงพรรณิศา กองสุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๓

เด็กหญิงมลธิลา หวังผล
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๔

นางสาวยุภาพร เทียมทัด
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๕

นางสาววิภาวรรณ อุ้มแก้ว
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๖

นางสาววิยดา พิมพ์กัน
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๗

นายวีรยุทธ คำมัน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๘

นางสาวสมฤทัย อาษาธรรม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๑๙

นายสหัศวรรษ คำมัน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๐

นางสาวสุดารัตน์ คำมัน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๑

นางสาวสุดารัตน์ บุญค่อง
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๒

นางสาวสุมิตรา ต้นคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๓

นางสาวอภัสรา ศรีประเสริฐ
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๔

นายอภิวัฒน์ ศรีหา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๕

นางสาวจันจุทา จำปาพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๖

นางสาวจิติมา พันธ์เพ็ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๗

นางสาวจิรนาฏ ศุภฤทธานนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๘

นางสาวจิราภา ผาดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๒๙

นางสาวณัฐิดา หวังผล
๐๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๔ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๐

นางสาวธัญเรศ มาลาคำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๑

นางสาวธิดารัตน์ ทองแปลง
๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๒

นายประสิทธิ

์

ตุ้มทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๓

นางสาวปราณี เวฬุวนารักษ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๔

นางสาวรพีพร กาบบัวศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๕

นางสาวสุฐิติมา รินทาง
๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๖

นางสาวอุษณียาภรณ์ จูมทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๗

นางสาวเกษสุดา ติสัก
๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๘

นางสาวเนตรอัปสร บุญทัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๓๙

นางสาวเบญจวรรณ ฤทธิธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๐

นางสาวจันทิมา ศิริเทพ
๓๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๑

นางสาวทิพวรรณ พูลทรัพย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๒

นางสาวปริญดา ศรียา
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๓

นางสาวพัชรินทร์ ศรีสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๔

นางสาวมณีรัตน์ แสนจริง
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๕

นางสาวสิริยากร จูมทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๖

นางสาวสุวรรณิรัตน์ วงศ์กลม
๑๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๗

เด็กชายพงศธร สว่างแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๘

เด็กชายพีรวัฒน์ พันธ์เพ็ง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๔๙

เด็กชายราชวัตร รักนาค

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๐

เด็กหญิงวรรณภา คงมี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๑

เด็กชายวัชรพล เนืองเฉลิม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๒

เด็กหญิงศญาพร จักษุมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๓

เด็กชายสนธยา บุตรพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๔

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ยศสมบัติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๕

เด็กหญิงทัศนีย์ สมทรัพย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๖

เด็กชายวรานนท์ นามเวช

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สามารถกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๘

เด็กชายสมศักดิ

์

บัวเกิด
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๕๙

เด็กหญิงภัทริยา แก่นโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๐

เด็กชายสุริยา ตุ้มทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๑

เด็กหญิงกชวรรณ ไชยแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๒

เด็กชายธวัทชัย ขยันการ
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน โนนทะวงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๔

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แก่นโสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๕ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๕

เด็กหญิงสุดาทิพย์ เดชอุดม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๖

เด็กหญิงสุนันทา โนนทะวงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๗

เด็กชายจารุศักดิ

์

พึงปา

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๘

เด็กหญิงจินวรา สิงหธรรม
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ พรมบรรเทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๐

เด็กหญิงนันทิญา ศรีเมือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๑

เด็กหญิงปานวิณี พึงปา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกุ่ม วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๒

เด็กหญิงกฤตยา นามสมดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๓

เด็กหญิงอิสริยา ปญญาสู้
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๔

เด็กหญิงนริศรา ผิวทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๕

เด็กหญิงนาตยา มณีงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๖

เด็กหญิงนิลาวรรณ บุญกล้า
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ ด้วงกระยอม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๘

เด็กชายรพีภัทร พรมน้อย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๗๙

เด็กชายฤทธิชัย ทองใบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๐

เด็กหญิงลลิตา ญาณรมย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๑

เด็กหญิงวรรณภา ตรีรัตน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๒

เด็กหญิงวิภาพร ตลอดพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๓

เด็กหญิงสุรีพร นางาม
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญขันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๕

เด็กหญิงอาริสา ทองปอ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๖

เด็กหญิงภาสินี พุ่มพิกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๗

เด็กหญิงชลธิชา ศรีทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๘

เด็กหญิงฟาใส นนทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๘๙

เด็กหญิงอภิณห์พร คำประวัติ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๐

เด็กหญิงญาณิศา แก้วคูณ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๑

เด็กหญิงญาลินี สีลากุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๒

เด็กหญิงฐิติญา ศิรินนท์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๔

เด็กชายดุลยวัต เชือชัย

้

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๕

เด็กชายธนากร วงษ์ษาราช
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ผิวทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๗

เด็กหญิงปนัดดา สีงาม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๘

เด็กหญิงปยะพร ผูกจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๓๙๙

เด็กหญิงรุจิรา สุกุลธนาศร
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๖ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๐

เด็กชายพิชัยยุทธ สีบู
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๑

เด็กชายก้องภพ ศรีวงษ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๒

เด็กชายศุภกิจ นาคูณ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๓

เด็กชายกฤษฎา รักผล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๔

เด็กชายพนาวัลย์ ทองล้วน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๕

เด็กชายธีระวัฒน์ วรพิมพ์รัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๖

เด็กชายระพีพงษ์ ธรรมพิทักษ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๗

เด็กชายจักริน เสาขวัญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๘

เด็กชายวุฒินันท์ ศิริคูณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๐๙

เด็กชายอนุสรณ์ ผลาเลิศ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๐

เด็กชายธนโชติ พันธ์น้อย

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๑

เด็กชายณัฐชาติ ศิรินู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๒

เด็กชายยุทธนา จุลนัย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๓

เด็กชายไชยพศ ท้าวนิล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๔

เด็กหญิงวราพร ลาวัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๕

เด็กหญิงอุมาพร คำประภา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๖

เด็กหญิงสุภาพร ศรีใจวงศ์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๗

เด็กหญิงตรีดาว กอคูณ
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๘

เด็กหญิงปริตา อุปถัมภ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๑๙

เด็กหญิงนิตติยา รักษ์ผล
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๐

เด็กหญิงกนกกานต์ ละดาดก
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๑

เด็กหญิงอรอุมา สำราญเริญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๒

เด็กชายธนาชัย คำภิระ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ดวงเนตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๔

เด็กหญิงปาริฉัตร พัดเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๕

เด็กชายพันธกานต์ เหรียญน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

ใจอุ่น
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๗

เด็กชายธงชัย จิตทวี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๘

เด็กชายธนศักดิ

์

จิตทวี
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๒๙

เด็กชายณัฐดนัย ยืนมัน

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๐

เด็กชายยุทธพิชัย วงศ์โยธา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๑

เด็กชายปรัชญา แก้วมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๒

เด็กชายมณฑล มาลาวัลย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๓

เด็กชายธนากร คูณภาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๔

เด็กชายสิทธิโชค แพงคูณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๗ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๕

เด็กหญิงจิตถนอน บุญส่ง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๖

เด็กหญิงศศิภรณ์ นาคูณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๗

เด็กหญิงขวัญข้าว เจริญดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๘

เด็กหญิงนลินนิภา บุญครอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๓๙

เด็กหญิงดาราวรรณ สุรันต์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๐

เด็กหญิงนิชนันท์ พูลทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๑

เด็กหญิงดวงวาลี ทรายมูล
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๒

เด็กหญิงธันยา ก้อนคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๓

เด็กหญิงภาวดี เชิงยุทธ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๔

เด็กชายสมจิตร เพราะจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๕

เด็กชายอภิชาติ พันธ์น้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๖

เด็กชายมงคล คูณภาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๗

เด็กชายอำพล บุญชิต
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๘

เด็กชายอานันต์ บุญครอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๔๙

เด็กชายธนา สายบุญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๐

เด็กชายจตุพงศ์ แก่นทน
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๑

เด็กชายมณฑล ร่มทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๒

เด็กหญิงศิริพร นาคูณ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา สายโรจน์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๔

เด็กหญิงสายหงษ์ ผาดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๕

เด็กหญิงสริณญา สัตยากูล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๖

เด็กหญิงรจนา แสนทวีสุข
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๗

เด็กหญิงสุภาพร มาลาวัลย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๘

เด็กหญิงธนาพร เต็มดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๕๙

เด็กหญิงไพลิน ปานทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดสระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๐

นายกัมพล บุญรินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๑

เด็กหญิงขนิษฐา เขตต์ผดุง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๒

เด็กหญิงจันทร์พิมพ์ ทองแสง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๓

เด็กชายชัชชา ทองตะคุ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๔

เด็กชายชัชวาล บุญเศรษฐ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๕

เด็กชายธีรภัทย์ ทองเขียว
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ประสานศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๗

เด็กชายพีระพงษ์ บุญรินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๘

เด็กชายพีระพัฒน์ รัตนวิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๖๙

เด็กชายวรพล ผดาวัลย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๘ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๐

เด็กหญิงศุพิชชา คุณาพันธ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๑

เด็กหญิงสุปราณี สืบศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๒

เด็กชายเสกสรร สองศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เพชรชู
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๔

เด็กชายยุทธนา เดชวงษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

อบเชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๖

นายนรสิงห์ อำไพพิศ
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๗

นางสาวปยธิดา พงษ์สถิตย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๘

นางสาววาสนา จันทร์ตา
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๗๙

เด็กหญิงกนิษฐา สุริฉาย
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๐

เด็กชายกฤษดา ธรรมนาม
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชาลี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๒

เด็กหญิงพุทธธิดา เชือคำเพ็ง

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๓

เด็กชายรติพงศ์ วะอาทิตย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๔

เด็กชายวัชชิรนันทน์ นากุมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๕

เด็กหญิงศิรประภา วรรณสุทธะ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๖

เด็กหญิงศิราณี กันฑ์ศล
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๗

เด็กชายหาญยุทธ หอมหวาน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๘

เด็กหญิงอรุณี บุญแผ้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๘๙

เด็กชายเอกวัฒน์ อระศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มปอย กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๐

เด็กชายธนพล สายสมบัติ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๑

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีเนตร
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๒

เด็กหญิงพัชรี ศรีเนตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๓

นายนิรันดร์ คงสำรวย
๐๑/๑๒/๒๕๐๑ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๔

นายรัชชานนท์ ใสแสง
๐๑/๑๐/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)

กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๕

เด็กชายปฏิพล พลรักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๖

เด็กหญิงมาลิสา นิระกิจ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๗

เด็กชายสยามรัฐ มีคติ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๘

เด็กหญิงเรือนทิพย์ จันทร์สด
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๔๙๙

เด็กหญิงจินัฐชา ใจใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๐

เด็กชายธารินทร์
วิบูลย์เวชวาณิชย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๑

เด็กหญิงบุณยรัตน์ เทศนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๒

เด็กหญิงปุณิกา วิลามาศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๓

เด็กหญิงวรินทิรา บุตรชัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๔

เด็กหญิงสุภาวดี สังข์ทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒๙ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๕

เด็กชายไพฑูรย์ สำลีวงค์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๖

เด็กหญิงกัญญามาศก์ อินทะลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญรักษา
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๘

เด็กหญิงณัฐพร บัวจูม
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๐๙

เด็กชายประพันธ์ ชูญาติ
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๐

เด็กหญิงรัตนภรณ์ โพธิสงค์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๑

เด็กหญิงสิริยากร กุลวงศ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๒

เด็กชายสุพรรณ วงษา
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กุแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๔

เด็กหญิงสุริมยา กุแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๕

นางสาวอนุสรา พวงสร้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๖

เด็กหญิงอรุโณทัย บุญประสม
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๗

เด็กหญิงอาจารียา สอนทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๘

เด็กชายอานนท์ แก้วดอน
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๑๙

เด็กหญิงอาลิษา บุญเอือ

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ปจฉาพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๑

เด็กชายดนัย สินทะรมย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๒

เด็กชายปฏิภาณ คันธประเทศ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๓

เด็กชายรัชชานนท์ ลือนาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๔

เด็กหญิงลลิตา ทับทิมอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๕

เด็กชายสิทธิพงษ์ ลอยหา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๖

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พิมพกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา โคตรแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๘

เด็กชายจิตรกร พิศวงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๒๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ ดาบุดดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๐

เด็กชายอัษฎา ล้อเจริญ
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๑

เด็กหญิงชลธิชา พิมพกุล
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๒

เด็กหญิงธิติมา ชินดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๓

เด็กหญิงนวภรณ์ จันทร์ผิว
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๔

เด็กชายวินัย เทพารักษ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๕

เด็กหญิงอารียา เคนมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมวงค์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๗

เด็กหญิงวรรณิภา อ่อนแพง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๘

เด็กชายวัชรพงษ์ ทาดานิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๓๙

เด็กชายวีรภัทร ภู่อนันต์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๐ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๐

เด็กหญิงอรณิช ไชยเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๑

เด็กชายเอกรัตน์ อรรคบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๒

เด็กหญิงธนัญญา สายทรัพย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๓

เด็กหญิงจินตนา วิเศษชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๔

เด็กชายณัฐวรา นิยม
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๕

เด็กหญิงทิพวรรณ สลักลาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๖

เด็กหญิงนฤมล คำสว่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๗

เด็กหญิงศิริกร ประวาสุข
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๘

เด็กหญิงสุภาพร บุญอุ้ย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๔๙

เด็กชายสุรชัย ไชยศิลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๐

เด็กหญิงอภัสรา อุ่นอบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๑

เด็กหญิงอริสา ตาแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๒

เด็กชายธนากร อุทุมพร
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๓

เด็กหญิงมุกดา พุดไทย
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๔

เด็กหญิงสุนันญา เหลาแหล่
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๕

เด็กหญิงอัญชริดา บุญอุ้ย
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ วาที
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๗

เด็กชายจิรันธนิน ศรประสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๘

เด็กหญิงเนตรนภา พุดทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๕๙

เด็กหญิงแพรพรรณ คำชมภู
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๐

เด็กชายกมลภู ดวงแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๑

เด็กชายธวัชชัย ดอนโค
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๒

เด็กหญิงพิมพิกา ชิณโสม
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๓

เด็กชายภัทรพล ขุนพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๔

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

โพธิทอง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๕

เด็กหญิงสุกัญญา พรมวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๖

เด็กหญิงอรษา สมสุข
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๗

เด็กชายธวัชชัย สมาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์เหลือง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๖๙

เด็กหญิงนิจวิภา เดชอนันต์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๐

เด็กหญิงบุณฑริก ฤทธิสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๑

เด็กหญิงปวีณา คำศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๒

เด็กหญิงพรรักษา การะเกษ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๓

เด็กหญิงวาสนา ศรีพุด
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๔

เด็กหญิงวิจิตรา ระดาบุตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓๑ / ๓๓๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๕

เด็กชายวิชยา กุนัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๖

เด็กหญิงวิภาชิตา สมสุพรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๗

เด็กชายไม้เมือง แสงพา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๘

เด็กหญิงทัศนวรรณ กล้าจริง
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๗๙

เด็กชายธีระชัย เพียะวงศ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๐

เด็กหญิงยุพิน เชือหงษ์

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๑

เด็กหญิงรุ่งนภา แก้วนิล
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๒

เด็กชายวัฒนา พรมตา
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๓

เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีวิจารณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๔

เด็กหญิงสุริยา แสงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๕

เด็กหญิงหยาดฟา พรมตา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๖

เด็กชายจิตติชัย คะชัยวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๗

เด็กหญิงนฑินี ชารุณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๘

นางสาวนภาลัย ไชยลา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๘๙

เด็กชายศราวุธ คำแหง
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๐

เด็กหญิงสุวิภา สีหวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๑

เด็กชายอนุชา จรมา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๒

เด็กชายอภิชิต จันทร์เหลือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๓

เด็กชายอรรถพล ปริหา
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๔

เด็กหญิงเบ็ญจมาพร ไชยเศษ
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงทุย
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๗

เด็กชายธนกร บุญใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๘

เด็กชายธนกฤต มังษา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๕๙๙

เด็กชายธนพล บุญทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๐

เด็กชายธนวัต ทะสี
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๑

เด็กหญิงนันทยา สุริยะ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๒

เด็กหญิงพรพิมล เพียะวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๓

เด็กชายมงคล นนท์ศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๔

เด็กหญิงรจนา บัวเขียว
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๕

เด็กหญิงวิมพ์วิภา แซ่ลิม

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๖

เด็กชายศราวุฒิ สีแสด
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๗

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญเขตต์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๘

เด็กชายสรศักดิ

์

พรมตา
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๐๙

เด็กหญิงธันยาภัทร์ จันทร์ทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  
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อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๐

เด็กชายสมพรพักตร์ ร่วมรัก
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๑

เด็กหญิงอารียา ปญญาพอ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๒

เด็กหญิงเสาวพร พรมวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๓

เด็กชายไรวินท์ วงณะลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๔

เด็กหญิงประภัสสร พรานไพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๕

เด็กหญิงพัชราภา อุทัยเลิศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๖

เด็กหญิงลาภิณ ประทุมทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๗

เด็กหญิงอรปรียา บัวรินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๘

เด็กหญิงอรัญญา กำปน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๑๙

เด็กชายเทียนชัย วายลม
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา คำพระวัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๑

เด็กหญิงไพรจิตร กวดขัน
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๒

เด็กหญิงพรพิมล นาครินทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไพบูลย์ วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๓

เด็กหญิงกานต์มณี พิวิโส
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๔

เด็กหญิงกุลณัฐ โสภากุล
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๕

เด็กหญิงพีรดา วงศ์ใหญ่
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๖

เด็กชายสิทธิกร ยุทธนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนถาวร วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๗

เด็กชายกฤตนัย เข็มช่อ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๘

เด็กหญิงกันนิกา สายลุน
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๒๙

เด็กชายจตุรงค์ คำแสน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๐

เด็กชายฉัตรทิพากร สิงห์ทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๑

เด็กชายฉัตรมงคล สว่างภพ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๒

เด็กหญิงชลิตตา คำพันธ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๓

เด็กชายธีระศักดิ

์

สอนจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๔

เด็กหญิงนิตยา รัตนะ
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๕

เด็กหญิงปณัดดา มาสุข
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๖

เด็กหญิงละอองดาว ศรีอุดม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๗

เด็กหญิงวราภรณ์ ธนูเจีย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๘

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จิตรวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๓๙

เด็กชายศาสตริน เคณโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๐

เด็กหญิงศุภนุช พรำนัก
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๑

เด็กชายธีรภัทร เผือแผ่

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๒

เด็กหญิงภัสราวรรณ โงนเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๓

เด็กหญิงสิริประภา คุณสุต
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  
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อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๔
เด็กชายสุริยันต์ บุญนำ ๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๕
เด็กหญิงสุวนันท์ อ่อนยอง ๑๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๖
เด็กหญิงอุไรพร พงษ์สุระ ๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๗
เด็กชายเจมศักดิ

์

สิทธิศร ๓๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๘
เด็กชายสหรัฐ ภูผา ๐๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๕๙/๑๑๖๔๙
นายกฤตเมธ เพ็งกระจ่าง ๐๕/๐๙/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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