
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ภาค ๑๐

ส่งสอบ ๒๓,๖๐๔ คน ขาดสอบ ๔,๑๓๐ คน คงสอบ ๑๙,๔๗๔ คน สอบได้ ๑๐,๕๑๕ คน สอบตก ๘,๙๕๙ คน (๕๔%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สายงาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๒

เด็กหญิงอาริศรา วรรณคำ
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๓

เด็กหญิงอริสรา เพียรราช
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๔

นางสวรส พึงนา
๑๓/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๕

นางสาวนุสรา เดชะคำภู
๒๔/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๖

นายบุญยัง สุวรรณเดชากุล
๐๑/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๗

นางกชพร นามมนตรี
๑๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๘

นางเจษฎาพร

ปรานีประชาราษฎร์ ๒๒/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๐๙

นางปรัชญาพร สรรพานิช
๑๐/๐๔/๒๕๑๒

โรงเรียนอุบลวิทยากร มณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๐

นางธัญรดา ศิลาราช
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๑

แม่ชีบุญชม เอียวออด

่

๑๓/๑๒/๒๕๑๑

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๒

แม่ชีเพ็ชรา ประทุมทอง

๒๓/๐๓./๒๕๑๙

วัดมหาวนาราม มหาวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๓

เด็กชายมงคล สมสุข
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๔

เด็กหญิงวิภาดา ตรีสิงห์หาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๕

เด็กหญิงนันธิดา พงศ์ดารา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๖

เด็กหญิงสุนิตา อ่อนดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๗

เด็กชายสุวรรณ พิมพ์พา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๘

เด็กชายธันวา พาวุฒิ
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๑๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

ศิลปศาสตร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๐

เด็กชายเจมณรงค์ เข็มหอม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๑

เด็กหญิงวิสุดา สิงสุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๒

เด็กชายสายฟา ศรีอ่อน
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๓

เด็กชายกิตติกร ขันทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงวิรัญญา ชินวัง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๕

เด็กหญิงอรษา ประดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๖

เด็กหญิงวริศรา วรรณคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๗

เด็กชายปรมี สีชนะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๘

เด็กหญิงอรอนงค์ พิมพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๒๙

นางสาวจิราวรรณ พึงจิตร

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๐

นางสาวหนึงฤทัย

่

บัวใหญ่
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๑

นางสาวสายทอง พลจันทึก
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๒

นางสาวมาริสา ปติสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๓

นายกฤษฎา หยุดชม
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๔

นางสาวนฤมล นนทมาร
๑๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๕

นายวิรัตน์ ศรชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๖

นางสาวพัชริน สายชาลี
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุบลวิทยากร วัดมณีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๗

เด็กชายชายชาตรี สมพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

คำเครือ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๓๙

เด็กชายพิชัย บุตรพันธ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ยอดยิง

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๑

เด็กหญิงรัญชิดา สงวนทรัพย์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๒

เด็กหญิงกัณญาณี สังสนา
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๓

เด็กหญิงจีรนันท์ จารุขันธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิวิทยา)

์

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๔

เด็กชายภัทรพงษ์ เบ้างาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาใต้ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๕

เด็กชายภานุวัฒน์ โคตรกัลยา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๖

เด็กชายมนัสกร จันทร์อ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๗

เด็กชายวีรภัทร สุขใจ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๘

เด็กหญิงปริญญา ฉายาวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๔๙

เด็กชายกฤษณะ คำเติม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๐

เด็กชายฐิติวัสส์ แสงศิริ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๑

เด็กหญิงฐิติมา สว่างวงศ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

กระโสบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๒

เด็กหญิงอรดี ผลพยุง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สีดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๔

เด็กชายวรภัทร บัวงาม
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๕

เด็กชายรณสิทธิ

์

บำบัด
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๖

เด็กชายวุฒินันท์ ไชยยาง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๗

เด็กชายกิตติวัฒน์ ประสานพิมพ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๘

เด็กชายเอกลักษณ์ มุ่งสิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๕๙

เด็กหญิงธารีรัตน์ แก่นกายศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒ / ๓๐๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๐

เด็กหญิงลลิตา ไชยรินทร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๑

เด็กหญิงปนัดดา สุทธิกรณ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๒

เด็กหญิงปนัดดา บุตรสง่า

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๓

เด็กหญิงสโรชา วิชาพรม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๔

เด็กชายอนุชิต มุ่งสิน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ สมจิตต์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๖

เด็กชายธารา มากดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๗

เด็กชายจีรชาติ ทองกํา

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๘

เด็กหญิงชญาดา บุตรสง่า
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ วัดกุดลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๖๙

เด็กชายศิริดนัย สายชาลี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๐

เด็กชายภูมินทร์ ผาปอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๑

เด็กชายเทวินทร์ เสนาะเสียง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๒

เด็กชายปณัฐธร ลีบุญส่ง

้

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๓

เด็กชายสราวุฒิ ธารารมย์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๔

เด็กชายทรงยศ เขาช้าง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๕

เด็กชายพงศธร แก้วแสงทอง
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๖

เด็กชายบุรพล ศรีพิกุล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๗

เด็กชายกิตติพันธ์ ซือรัมย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๘

เด็กชายทวีศักดิ

์

จันดารัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๗๙

เด็กชายวรานันท์ จันทวี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๐

เด็กชายพิรพัฒน์ บัวใหญ่
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๑

เด็กชายธนวัตน์ พรสุวรรณ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๒

เด็กชายนภัสกร ชืนภิรมย์

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๓

เด็กหญิงณิชานาฏ ปนนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๔

เด็กหญิงสุภาพร ฉายาวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๕

เด็กหญิงไพลิน เฉลิมรัตน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๖

เด็กหญิงดวงกมล เสนาะเสียง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงสุนิภาพร วาจาสัตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา แสนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๘๙

เด็กหญิงชุติมา พิมวิลาวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๐

เด็กหญิงพิมชนก เตชะ
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๑

เด็กหญิงยสุตมา พงษ์อนันต์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา เข็มเพ็ชร
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จักษุนิล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๔

เด็กชายณัฐพงค์ ดีละมุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ชูบุญ
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๖

เด็กหญิงอรทัย โพธิจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๗

เด็กหญิงศศิธร ดาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๘

เด็กหญิงสมฤดี หวังไกล้กลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๐๙๙

เด็กชายยศภัทร ทุมเสน
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๐

เด็กชายวรายุทธ์ พูลผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๑

เด็กชายฐิติวัสส์ จันดารัตน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๒

เด็กชายทรงกลด แสนทวีสุข
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๓

เด็กชายนภัส จันทวี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๔

เด็กชายณภัทร ฉายาวรรณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๕

เด็กชายวายุ สายชาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๖

เด็กชายณัฐภัทร สุจริต
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๗

เด็กหญิงศินันญา วินทะไชย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พรสุวรรณ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๐๙

เด็กชายวรากรณ์ จันดารัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๐

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองอาจ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ พันธ์เขียน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๒

เด็กหญิงอรกัญญา คำใส
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๓
เด็กหญิงเมธาวรินทร์ วันร้อง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๔

เด็กหญิงจิติมา คมขำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๕

เด็กหญิงณันฑิชา เจริญศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๖

เด็กหญิงธิณีรัตน์ นามอาจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๗

เด็กหญิงสุภาพร คำสุนี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๘

เด็กหญิงทิพปภา ภาคบุตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๑๙

เด็กชายอิทธพล แสนทวีสุข
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๐

เด็กชายธีรวัฒน์ วาจาสัตย์
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๑

เด็กชายเทวา จันทวี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๒

เด็กชายปยวัฒน์ จันดารัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๓

เด็กชายหาญณรงค์ จันทะเกตุ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๔

เด็กชายชัยณรงค์ สัจสุวรรณ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ฉายาวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๖

เด็กหญิงจิราพร พรรณาภพ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๗

เด็กชายโสพล พรเพ็ชร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหง้าแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๒๙

เด็กชายธวัชชัย ใจเรือง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๐

เด็กชายทะนงศักดิ

์

บัวใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๑

เด็กชายคุณากร ชืนภิรมย์

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๒

เด็กชายพงศธร เข็มเพ็ชร
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๓

เด็กชายธนกร ชนะเคราะห์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๔

เด็กชายวีระศักดิ

์

ถวิลบุญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จำลองพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา แถลงจิตต์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๗

เด็กหญิงวิรยา พูลผล
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๘

นายไพฑูรย์ แจ่มพันธ์
๑๖/๑๑/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๓๙

นางกิติยา ดวงแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๐

นางกุลวดี คำมนตรี ๑/๑/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๑

นางสาวขวัญใจ ระดาพันธ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๒

นายธีรวุฒิ อุตมังค์
๒๙/๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๓

นางสาวนันทิวา สมสกุลชัย
๒๘/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๔

นางสาวภัทรากรณ์ จันทเขต
๒๔/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๕

นางวารุณี เชือแก้ว

้

๒๖/๔/๒๕๑๑
โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๖

นางสุภาพร วงศ์สิงห์
๒๘/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๗

นางสุรางค์ ปรัชญาอภิบาล ๑/๑๒/๒๕๐๐ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๘

นางสุวิวรรณ แสงยะรักษ์ ๒๐/๙/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๔๙

นางอุมา ไตรธรรม ๔/๔/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านผาแก้ว วัดปากนำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๐

นางวิไล มณีเรืองฤทธิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๑

นางสุนันทา สายแวว
๐๗/๐๘/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๒

นางเมทินี วีระกุล
๑๔/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๓

นางแววรัตน์ ช่างปน
๑๕/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๔

นางวิจิตรา ธานี
๑๗/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๕

นางอรุโณทัย ทองพุ่ม

๒๓/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๖

นางวิไลวรรณ บุญญโก
๐๙/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๗

นางกรรณิกา กวีกรณ์
๐๒/๐๔/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๘

นางจิรสุดา เกษมปญญาพล
๐๔/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๕๙

นางสาวปรียาพร ณรงค์ษร
๑๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๐

เด็กชายธีระพงษ์ ศุภลักษณ์
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๑

เด็กหญิงศีระดา สาระขันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๒

เด็กหญิงกาญจนา สายยืน

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๓

เด็กหญิงมลนภา แสนทวีสุข
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๔

เด็กชายธนโชติ ใยยิม

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๕

เด็กชายไชยวัฒน์ พันธ์สว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๖

เด็กหญิงวริศา พยัคฆ์กุล
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๗

เด็กหญิงนิภาพร แจ้งสว่าง
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๘

เด็กชายพงศกร ใจจริง
๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๖๙

เด็กชายวทัญู สีบัว
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีหาวงศ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๑

เด็กหญิงนริศรา ศรีทอง
๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๒

เด็กชายอานนท์ ราชวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๓

เด็กชายภราดร พรเพิม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๔

เด็กชายจีรวัฒน์ วาลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๕

เด็กชายจักริน ประสานทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๖

เด็กชายอภินันท์ สำพะวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๗

เด็กชายนภัสกร วงศ์พินิจ ๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๘

เด็กชายปฏิภาณ คำหารพล
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๗๙

เด็กชายเจาฏา อินทร์ลี ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๐

เด็กชายชรตรี สมอาจ
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๑

เด็กชายกุลชวาล พรมทา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ จารุมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๓

เด็กหญิงดาวเรือง ทาตระบุตร ๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ชาตะเคน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดูน ด้ามพร้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๕

เด็กหญิงจิรภิญญา พันธ์เสถียร
๑๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๖

เด็กหญิงทัฐธญา มงคลเลิศ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๗

เด็กหญิงธิติกาญจน์ ชนิวงศ์
๒๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๘

เด็กหญิงอรจิรา ผิวทอง
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๘๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ พงษา
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๐

เด็กหญิงอาริยา ดีงาม
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๑

เด็กหญิงอาริสา ชนีวงษ์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๒

เด็กหญิงลลิตา ธรรมเนียม
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๓

เด็กชายอนุชิต บุญเย็น
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลาดุก ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๔

เด็กชายธนกฤต ภิญโญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๕

เด็กชายณัฐนันท์ วงศ์แหวน
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๖

เด็กหญิงธมลวรรณ วิจิตเชือ

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๗

เด็กหญิงภัทรธิดา สาระขันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวคำ บ้านหนองหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๘

เด็กชายศุภณัฐ ปญญาเฉียบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๑๙๙

เด็กหญิงศุพัชรา ธรรมคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงสุภัทรา สดชืน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๑

เด็กหญิงปอฝาย รักดี
๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา เนตรวงศ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๓

เด็กชายนรินทร์ ศรีสุระ
๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๔

เด็กชายวงจิตร สีระวัน
๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ สีลาชาติ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

หนองปลาปาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๖

เด็กชายฐาปกรณ์ มุสิกสาร
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๗

เด็กหญิงวีรยาพร รัตนภักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๘

เด็กหญิงฐาณิยา มานะชัย
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ ทุ่งขุนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๐๙

เด็กหญิงนริศรา บุตรน้อย
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๐

เด็กหญิงกชกร บังศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๑

เด็กหญิงชลิษา ไยศร
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๒

เด็กหญิงกวิสรา ไชยมงกุฏ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคูเดือ

่

วัดท่ากกแห่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๓

เด็กหญิงจิรัติกาล นิสาภัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๔

เด็กหญิงปนไพร ทูลศิลป
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๕
เด็กหญิงกมลกาญจน์ สีโสม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

สันทาลุนัย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๗

เด็กชายรัตนพงษ์ พลอาษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแก วัดหนองแกใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๘

เด็กชายชนาธิป สูงสุด
๑๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๑๙

เด็กชายพิชุตม์ ทัศนะกร
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๐

เด็กชายภควัต จิตพรมมา
๒๕/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๑

เด็กชายเจษฎาพร ทองน้อย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๒

เด็กชายธวัฒชัย ชารีวัลย์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๓

เด็กหญิงเนตรกมล แก่นการ
๒๘/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๔

เด็กหญิงมุทิตา ไชยเดช
๒๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๕

เด็กหญิงปริยาภัทร เดชผล ๙/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๖

เด็กชายเชษฐพงษ์ ชาบัวน้อย
๑๗/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๗

เด็กชายภควัฒน์ ชิงพรม
๓๐/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๘

เด็กชายกชกร จอมหงษ์
๑๗/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๒๙

เด็กชายสหรัถ อิโน ๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๐

เด็กหญิงเนติการณ์ สมภักดี
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงอริษา ปองปด ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปะอาว เรียบปะอาวใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๒

เด็กชายสุรยุทธิ

์

วิจิตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๓

เด็กชายปฐมพงษ์ ทับทัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๔

เด็กชายรพีภัทร คนยัง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗ / ๓๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๕

เด็กชายวีรภัทร ทองดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๖

เด็กชายวีรพงษ์ ทองดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๗

เด็กชายสินธนา ข้ามประเทศ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๘

เด็กชายคณิสร อุ้มบุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๓๙

เด็กชายศุภกิจ สุหงษา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๐

เด็กชายเจษฎา สงพรมทิพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ กำทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๒

เด็กหญิงปยะรัตน์ สุขเกษม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๓

เด็กหญิงอิงอร บุญโสภา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์กาฬสินธุ์
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๕

เด็กหญิงณัฐวรา บุญขจร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๖

เด็กชายประพจน์ จงเจริญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๗

เด็กชายปารเมฆ หอมหวล.
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๘

เด็กชายธนากร จอมหงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๔๙

เด็กชายศุภกฤต ชูหา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๐

เด็กชายถิรายุ ดอกดวง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๑

เด็กหญิงยลรดี แก้วก่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๒
เด็กหญิงณัฐชราภรณ์ สายแวว

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สายแวว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๔

เด็กชายภราเดช สิงชัยภูมิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๕

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สายแวว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๖

เด็กชายวสุพล สิตะเสน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๗

เด็กชายกรวีร์ สุจริต
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๘

เด็กชายศราวุธ บุญทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๕๙

เด็กชายกฤตเมธ อยู่สุข
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๐

เด็กหญิงพักตรกมล หิตะคุณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๑

เด็กหญิงวารุณี สายแวว
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๒

เด็กหญิงสโรชา กลองทรัพย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงจรรยพร พูลพันธ์
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงเกตุศรินทร์ บรรทร
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๕

เด็กหญิงยุพา จรัญพงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๖

เด็กหญิงอรนลิน จันทร์กอง
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแต้ หนองควายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๗

เด็กชายบารมี วันดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๘

เด็กหญิงพุทธิมา กาวัลย์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ แช่มชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงอุไรวรรณ แก้วคูณ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๑

เด็กหญิงอินทิรา คูณตุ้ม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๒

เด็กหญิงจิตตราพร มณีวรรณ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๓

เด็กหญิงจารุณี บุญทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๔

เด็กหญิงสุทธิดา รางสถิตย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๕

เด็กหญิงสุชานันท์ ผิวทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๖

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ทองแพรว
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๗

เด็กชายวรปรัชญ์ คำประวัติ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๘

เด็กชายนิธิกร เชิดชู
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๗๙

เด็กชายกิตติ สีลา
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๐

เด็กชายนัทธพงศ์ บุญคง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๑

เด็กชายวงศกร บรรดาศักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๒

เด็กชายปณณวัฒน์ สายสุพรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ แก่นกอ
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๔

เด็กชายณัฐยศ อรรคบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๕

เด็กชายธนกฤต ศรีละคร
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๖

เด็กหญิงวรรณวรี พันธ์กว้าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๗

เด็กหญิงปภัสรา บรรดาศักดิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๘

เด็กหญิงธนวรรณ โทนคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สายแวว
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๐

เด็กหญิงศปรายรักษ์ วันดี
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๑

เด็กหญิงจีรณัฐ ท้าวทอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๒

เด็กหญิงอัญมณี หวังชืนชม

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๓

เด็กหญิงสวรินทิรา จันทร์เขียว
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๔

เด็กหญิงอุธารัตน์ พลพิทักษ์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๕

เด็กหญิงกาญจนา พยัคคะมาศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๖

นายรัตนกร มีเลข

๑๘/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

จานตะโนน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๗

นางสาวสุชีรา บังศรี ๓/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

จานตะโนน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๘

นางสาวนริศรา สุภาคาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

จานตะโนน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๒๙๙

นางสาวอาทิตยา เชือประทุม

้

๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

จานตะโนน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงชุติปภา วรรณสถิตย์
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สำลาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๑

เด็กหญิงสิรินยากร กาญจนชาติ
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๒

เด็กหญิงวชิรญาณ จันทป ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านมะเขือ สำลาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๓

เด็กชายเชิดพงศ์ สำเภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๔

เด็กชายวรปญญา ถุระพัฒน์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙ / ๓๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๕

เด็กชายจักรภัทร เขียวขำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๖

เด็กชายฉัตรชัย แสงทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๗

เด็กชายวิวัฒน์ สุขสัตย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๘

เด็กชายภัทรพล จูมนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มัศยามาศ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๐

เด็กหญิงวันวิสา เสตะพะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๑

เด็กหญิงวรัญญา วารีย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๒

เด็กหญิงวนิดา วงศาสตร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๓

เด็กหญิงชรินทร ลูกโม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๔

เด็กหญิงจันจิรา นาระหัด
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๕

เด็กหญิงจริยาภรณ์ ทองมาก
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๖

เด็กหญิงอุไรรัตน์ ทองห่อ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๗

เด็กหญิงนันทรัตน์ ศาลาจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๘

เด็กหญิงวรัทยา วิชาชาติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๑๙

เด็กหญิงลานนา มานะพระ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๐

เด็กหญิงชลธิชา ปาระเคน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๑

เด็กหญิงวรัญญา สีหาบุตร
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๒

เด็กหญิงพีรยากร กุติการ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๓

เด็กหญิงณัฐชนก สอนชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๔

เด็กชายกิตติ แสงคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๕

เด็กชายศุภกร นานอก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๖

เด็กชายธีรภัทร ถุลพัฒน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๗

เด็กชายยุทธภูมิ มหิศยา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๘

เด็กชายเจตพล เหมาะสม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๒๙

เด็กชายณัฎพงศ์ พิมาน
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๐

เด็กหญิงนันทิพร แสงเดือน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๑

เด็กหญิงไอริณ ชินพรรณ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๒

เด็กหญิงปูเป กอบเกือ

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๓

เด็กหญิงนาถธิดา เหมาะสม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ วัดไชยธราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๔

เด็กชายศุภกร พันแสน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทียนคำ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๖

เด็กชายศาสดา อสุระพงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สายเล็น
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๘

เด็กชายผลิตโชค แจ้งสว่าง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๓๙

เด็กชายคมสันต์ เนตรสุพรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๐

เด็กชายศิวัช คำภู
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๑

เด็กชายศิริชัย เหล่าลูกอินทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๒

เด็กหญิงวิยะดา ถุระพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๓

เด็กหญิงณัญชนิดา พิมพ์อินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๔

เด็กหญิงกชกร การะพันธ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๕

เด็กหญิงปาลิตา เหมาะสม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๖

เด็กชายนัฐพร คำภู
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๗

เด็กชายยุทธพล ชานุชิต
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๘

เด็กชายวิศรุต บุญทังที
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๔๙

เด็กหญิงวิสุดา พึมกุล

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๐

เด็กหญิงไปรยา บุญยืน
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๑

เด็กหญิงพิชญานันท์ ปูนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๒

เด็กชายศิวกร ลำงาม
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๓

เด็กหญิงณันฑิดา พุ่มจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๔

เด็กชายวิภพ ทองพูล
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๕

เด็กชายภูวดล แว่นแคว้น

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิเคราะห์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๗

เด็กหญิงสุธาสินี สิงสิม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๘

เด็กหญิงศิริวัฒนา บรรลุ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๕๙

เด็กชายเกียรติภูมิ สุทธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๐

เด็กหญิงปริยฉัตร ปุณประวัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๑

เด็กชายธนกฤต ประพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๒

เด็กชายอภิชาติ ภาคทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๓

เด็กชายกิตติธร เพราะพืช
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๔

เด็กชายยุตธนา สมอทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๕

เด็กชายธนดล บุญลา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๖

เด็กชายธนนันท์ คล่องการ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญตัง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๘

เด็กหญิงธันว์ชนก สายเล็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๖๙

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย สุตัน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๐

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กาละพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๑

เด็กหญิงศศิภา นิตรักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๒

เด็กหญิงสุกฤตา ปญญาดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๓

เด็กชายนัฐพงษ์ แสนโคตร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๔

เด็กชายธนวัฒน์ อัปกาญจน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๕

เด็กชายพีระศักดิ

์

มาลุน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๖

เด็กหญิงเบญจมาศ สุทธิพันธ์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช กำเหนิดสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๘

เด็กหญิงวนิดา ซึมกลาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๗๙

เด็กชายจตุรวิทย์ เประนาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๐

เด็กหญิงรัตติญา วงษ์ตีบ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๑

เด็กหญิงกานติมา สิงห์กุม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๒

เด็กหญิงมะลิวรรณ เคียงวงศ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

เพาะพืช
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๔

เด็กหญิงพิมสุดา ศรีสว่าง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๕

เด็กหญิงชวิสา พุทธนอก
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๖

เด็กหญิงภิญญามาศ ยำยวน
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิตรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ค่าแพง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๘๙

เด็กหญิงจันทิวา โสตะราษฏร์
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๐

เด็กหญิงกมลลักษณ์ ศรีโชค
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ กอไผ่น้อย
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๒

เด็กชายภูชล กำไรงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนดุสิตคามนคร วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ หิมมะ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๔

เด็กชายภีรเดช เหล่าวงษี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๕

เด็กหญิงพุทธรักษา ทองมาก
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๖

เด็กชายภูรินทร์ นามดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๗

เด็กชายวีรภัทร มาหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๘

เด็กหญิงนันทิกานต์ กลินลันทม

่ ่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๓๙๙

เด็กหญิงกุลวดี ลอยร่อน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๐

เด็กหญิงจารุณี อัปกาญจน์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๑

เด็กหญิงนภัสศร กลินลันทม

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๒

เด็กชายหรรษา มัฐผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ใจยังยืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๔

เด็กหญิงสุนิตา มีสติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๕

เด็กหญิงศิรินันท์ ถุระพัฒน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๖

เด็กชายวีระพล สิงหา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๗

เด็กหญิงขวัญจิรา จูมนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๘

เด็กชายพันธ์นิกร ทีอุทิศ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาบิน วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๐๙

เด็กหญิงปรัชชา บุตรโท
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ถุลพัฒน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๑

เด็กหญิงศรีอัปสร โสภาน้อย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๒

เด็กหญิงธิตยา มัศยามาศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๓

เด็กชายจิรเมธ คำภู
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๔

เด็กชายวีรยุทธ โคสาแสง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ โคลาแสง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๖

เด็กหญิงนาฏนารี โจมบุญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดอินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๗

เด็กหญิงอุมากรณ์ ลาเลิศ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๘

เด็กหญิงจิราพร บุตรวงษ์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๑๙

เด็กหญิงธันยพร พรมกสิกร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๐

เด็กหญิงอรอมล ยุตวัน
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๑

เด็กหญิงเลิศลักษณ์ เลิศลดาวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงเดือน
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๓

เด็กหญิงฐานิดา ผิวอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๔

เด็กชายวรวิทย์ มนทอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๕

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

สู่ขวัญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๗

เด็กชายภัทรพล ทาปทา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๘

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๒๙

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๐

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๑

เด็กหญิงกัญยาณี หาระสาร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๒

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๓

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๔

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๕

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๖

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๗

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๘

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๓๙

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๐

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๑

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๒

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๓

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๔

เด็กชายธนากร กิวภาวัน

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๕

เด็กชายพลพล ทองปาน

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๖

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๗

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๘

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๔๙

เด็กชายเอกศิลป โพธิไพโรจน์

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๐

เด็กหญิงทิมาพร เมืองยิง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที 159)

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๑

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๒

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

่

วัดธัญุตตมาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๓

เด็กชายจักรกฤษ มัฐผา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๔

เด็กชายณัฐชาติ ประพรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๕

เด็กชายทวีทรัพย์ วงวิจิตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๖

เด็กชายธนกฤต โจระสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๗

เด็กชายธนาคิน โคตรวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๘

เด็กชายสุริยา พลลา
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนโคตรจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๐

เด็กหญิงกรรณิกา ลาเลิศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๑

เด็กหญิงชนิสรา คำสิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา รุ่งเรือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๓

เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์ ก้อนคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๔

เด็กหญิงณัฏฐนิฐ ยุตะวัน
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๕

เด็กหญิงนิชาภา สายเนตร
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๖

เด็กหญิงนงนภัส สืบสร้อย
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๗

เด็กชายภูริฑัต แจ้งสว่าง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๘

เด็กชายปยทัศน์ สิงสีทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ ขุนทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๐
เด็กหญิงพรรณประภา

พันธุ์วงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๑

เด็กชายวิวรรธณ์ สาริกา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง วัดโกศรีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๒

เด็กหญิงกฤติกา พิมพะกรรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๓

เด็กชายอารุณ โพธา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๔

เด็กชายพีรพงษ์ จงเย็นกลาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๕

เด็กหญิงอรวรินธ์ ชายแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตาดแต้ วัดคันธวารี  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๖

เด็กชายธนดล ศรีจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๗

เด็กชายธนวิชญ์ ตังแสน

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๘

เด็กชายสยามชัย โสภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๗๙

เด็กหญิงกมลชนก เรืองแสน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ ธรรมวิจิต
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๑

เด็กชายนิติกร หมืนหล้า

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๒

เด็กชายอรอน ช่วยญาติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๓

เด็กชายเกียรติโชติ ช่วยญาติ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๔

เด็กชายทวีรัฐ โวหาร
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๕

เด็กชายพีรวุฒิ สายเล็น
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๖

เด็กหญิงฌัชฎา กำเนิดสิงห์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๗

เด็กหญิงศวิตา วะยะลุน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงอนุธิดา แก้วหาญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา กุมแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๐

นายณัฐวุฒิ ภู่อ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๑

นางสาวเนตรนภา เคียงวงค์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ทาปทา
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๓

นางสาวอรอนงค์ จันทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๔

นางสาวสิริพร อินผล
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๕

นางสาวสุภานัน ศรีทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๖

นางสาวกัณฐิกา โหระ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกุดข้าวปุนวิทยา วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๗

เด็กหญิงอทิตยา บุญทวี
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๘

เด็กหญิงภัทร่ธิดา

่

เจริญเชาว์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๔๙๙

เด็กหญิงปยฉัตร เช่งลอยเลือน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๐

เด็กหญิงปนัดดา สามัคคี
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำเกลียง

้

วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๑

เด็กหญิงบุญพิทักษ์ อัปกาณจน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๒

เด็กหญิงบรรทิตา ชูลี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดบุรีรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๓

เด็กชายเจษฎา ตังจิตสิริสุข

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๔

เด็กชายณัฐพงค์ ชีด้วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๕

เด็กชายธนานพ บุญลา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๖

เด็กชายพันธวัช พวงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๗

เด็กชายพุฒิพงค์ แพงรูป
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๘

เด็กชายสวิตต์ ซารัมย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๐๙

เด็กชายสุเมธ กางกัน

้

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๐

เด็กชายวรพิชญ์ สิมเยอร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๑

เด็กชายวุฒินันท์ ประเสริฐแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ศรีสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๓

เด็กหญิงจิลัดดา ชาตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๔

เด็กหญิงธารทิพย์ สุดตา

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๕

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญลา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๖

เด็กหญิงสุชาฎา เณตินาค
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๗

เด็กหญิงอุษามณี แสนวันดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๘

เด็กชายก้องสยาม ปูคะทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๑๙

เด็กชายธนพัฒน์ ปทมา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๐

เด็กชายธนภัทร พวงทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๑

เด็กชายธีรเดช แสนลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๒

เด็กชายสุภกฤษ แซ่วี
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๓

เด็กชายสถาพร รุ่งเรือง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๔

เด็กหญิงอริสา แสงแดง
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๕

เด็กชายนิรันต์ กาละพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๖

เด็กชายวีระชัย แพงรูป
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วันมาลา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๘

เด็กชายภานุวัตน์ สีทา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๒๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ขันโท
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๐

เด็กชายชัยนันท์ วามะเกษ
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๑

เด็กชายคมกริช แตงทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๒

เด็กชายทธพล เจริญรอย
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อินทร์เพ็ญ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๔

เด็กชายยงยุทธ ไชยพจน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ดวงงาม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๖

เด็กชายอนุพงศ์ บุญอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๗

เด็กหญิงกัญชพร ลีลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ โยวะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๓๙

เด็กหญิงเขมมิกา เรือนกว้าง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๐

เด็กหญิงชุติมา บุญเติม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๑

เด็กหญิงปาลิตา พิลาบุตร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ มูลแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๓

เด็กหญิงสาริตา ยวนแห่ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๔

เด็กชายกิตติ บุญเติม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๕

เด็กชายกิตติพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๖

เด็กชายเจษฎากร จรลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๗

เด็กชายแทนคุณ ประเสริฐศิลป
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๘

เด็กชายธีระวุฒิ ทิพย์คำมี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๔๙

เด็กชายธีรพงษ์ คงยิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๐

เด็กชายนที รุ่งเรือง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๑

เด็กชายนพพล โกมลศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๒

เด็กชายปญจพล บุญภา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๓

เด็กชายหนูกร บุญลา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๔

เด็กหญิงณัฐริกา ภู่อ่อน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๕

เด็กหญิงธิดาพร กอบแก้ว
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๖

เด็กหญิงนลินี เจริญรอย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๗

เด็กหญิงปยธิดา คำโสภา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๘

เด็กหญิงวุฒิพร เทียมทัศน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๕๙

เด็กหญิงอภิญญา หอมทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๐

เด็กหญิงศิริประภา พวงทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๑
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ ศรีสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ทัดทา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๓

เด็กชายกนกพันธุ์ ฤทธาพรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ เจริญวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๕

เด็กชายรัชชานนท์ กาละพันธ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๖

เด็กชายวรพจน์ เจริญวงค์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๗

เด็กหญิงวันวิษา ปญโย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๘

เด็กชายกิตติคุณ กาละพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๖๙

เด็กชายนาวิน รอดภักดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๐

เด็กชายรัฐภูมิ ปกครอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๑

เด็กชายพงศกร ภู่วิจตรสถาพร
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๒

เด็กชายภานุพงษ์ บุดดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๓

เด็กชายสุรยุทธ การบรรจง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๔

เด็กชายสมศักดิ

์

เคนท้าว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๕

เด็กชายอนุชิต กาละพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๖

เด็กหญิงชลธิชา คำเสน
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๗

เด็กหญิงลลิศรินทร์ เจริญรอย
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๘

เด็กหญิงพรพนา ทิพย์คำมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา แข่งขันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๐

เด็กชายสุรเดช สีดาชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ภู่อ่อน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๒

เด็กหญิงเทวา สดชืน

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๓

เด็กชายศิรวิทย์ สมบูรณ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๔

เด็กชายกิตติพันธ์ กันหาพันธ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๕

เด็กชายสุรเทพ ช่วยณรงค์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๖

เด็กหญิงชลิตา คงเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๗

เด็กหญิงนัฐดา กาละพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๘

เด็กหญิงปนัดดา โมหา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๘๙

เด็กหญิงมลฤดี โพธิระย้า

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๐

เด็กหญิงศุภนุช เพ็งเขียว

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๑

เด็กหญิงสุนิษา มุกดาพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๒

เด็กชายทวีพัฒน์ พวงแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๓
เด็กหญิงพลอยไพลิน ทวีทอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๔

เด็กชายระพีพัฒน์ เหรียญทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๕

เด็กชายอนุชา รุ่งเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๖

เด็กชายอนุภาพ บุญลา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ประพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๘

เด็กหญิงชลนิศา แก้วปดชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๕๙๙

เด็กหญิงทินประภา สงสุข
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๐

เด็กหญิงนวรัตน์ ยาตรา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๑

เด็กหญิงภัทรธิดา ศรชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๒

เด็กหญิงศศิมา ทองคำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๓

เด็กหญิงพรทิพย์ จงใจสิทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนอุดม วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๔

เด็กหญิงพิมพ์สิริ อเนกา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๕

เด็กชายนันธวุฒิ จิตประภาษ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๖

เด็กหญิงสุรัมภา กันพรหม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก วัดปฐมวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๗

เด็กหญิงศรัญญา แจ่มใส

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๘

เด็กหญิงอาทิติยา หลาทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง วัดนทีศรัทธาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๐๙

เด็กชายทัศธร แปลงดีโช
๐๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๐

เด็กหญิงมลนภา สาริกา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงพนิดา พูลพล
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๒

เด็กหญิงจิตสุภา ดอนสุวอ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๓

เด็กหญิงเกศสุดา การุณย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว

่

วัดศรีบัวไข  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๔

เด็กชายธนาคาร บุดดีสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ รัชพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๖

เด็กหญิงชลดา มิงขวัญ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๗

เด็กหญิงชัญญานุช ทะยะราษฎร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงณัฐิยาภรณ์ จันทร์อ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๑๙

เด็กหญิงนริศรา สมสอน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๐

เด็กหญิงพสิกา ปารีต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๑

เด็กหญิงสิรินทรา กาละพันธ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๒

เด็กหญิงอริศรา ศิริมูล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงณัฐฌา คงยิง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๔

เด็กชายเจษฎา ปรากฎ
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๕

เด็กชายนันทวุฒิ ไตรแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๖

เด็กชายปริวรรต บุญลา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๗

เด็กหญิงจารุวรรณ โคตรอาสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๘

เด็กหญิงพิทยารัตน์ ศรีคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๒๙

เด็กหญิงสุวรรณี แสนโคตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๐

เด็กหญิงดวงฤทัย รูปแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๑

เด็กหญิงธยาณี โจระสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๒

นายปริญญา ประพาฬ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๓

เด็กชายภัทรพงษ์ บุญตัง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๔

เด็กหญิงมณีดาว อินผล
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๕

เด็กชายสุรเดช ขาวขำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๖

เด็กชายเจริญทรัพ สุยังกุล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๗

เด็กชายวิชิตชัย ศรีจันทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๘

เด็กชายอลงกรณ์ ทำนุ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๓๙

เด็กชายนันทร์การ บู่คำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๐

เด็กชายพัฒนพงษ์ พาเชือ

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ คำภูผง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๒

เด็กหญิงอรวรรณ จันทร์คำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๓

เด็กชายอาทิตย์ อินผล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ นิตรักษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๕

เด็กชายธวัชชัย วงษ์ตีบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๖

เด็กชายภูธเนตร วงษ์ตีบ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดกลอย วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๗
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ บุตรงาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงบัง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๘

เด็กชายกฤติพงศ์ แสงคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๔๙

เด็กชายนิติพัฒน์ ด่านกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๐

เด็กหญิงจารุวรรณ วงศ์สุข
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๑

เด็กหญิงชฎาพร สาระคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๒
เด็กหญิงแพรวพรรณ พิมาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๓

เด็กชายศิรวิทย์ รวยทรัพย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๔

เด็กชายอัศนัย กองแก้ว
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๕

เด็กหญิงคัคนันพร ศรีโรจน์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๖

เด็กหญิงชุติมา สู่ขวัญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๗

เด็กหญิงชลรดา มุ่งดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ ภูสิงห์
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๕๙

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ลัดดา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๐

เด็กชายกฤตเมธ พิมพะ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๑

เด็กชายตะวัน ผิวอ่อน
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๒

เด็กชายวรพล ชมาฤกษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๓

เด็กหญิงอชรายุ สิงห์กุม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๔

เด็กหญิงอภิชฌา ไขแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๕

เด็กหญิงลุริญา อัปกาญจน์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๖

เด็กชายกฤษฏา ขันที
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๗

เด็กชายสงกรานต์ การะเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๘

เด็กชายธนากร คำหงษา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๖๙

เด็กหญิงอาทิติยา เครือวัลย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล ทอนพลกรัง
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๑

เด็กหญิงสุพิชญา กำไม

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแข็งขยัน วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๒

เด็กชายบุญรอด วรรโคต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ คงดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๔

เด็กชายจักรพันธ์ ธรรมสัตย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๕

เด็กชายกิตติพงษ์ สารขันธ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๖

เด็กชายสุริยะ วงค์พรมมา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๗

เด็กชายตะวัน มิงมูล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๘

เด็กหญิงนิชนันท์ บุษดี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้า วัดอุดรภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๗๙

นายสมบูรณ์ ทนงค์
๐๓/๐๓/๒๔๙๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๐

นางเพชรสมร สุวรรณพิมพ์
๓๐/๐๕/๒๕๑๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๑

นางวิไลวัลย์ มีธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๑๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๒

นายปราณี ขันสิงห์

๑๙/๑๒/๒๕๑๓

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๓

นางสาวศศินา องอาจ
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๔

นายโกวิทย์ วิลามาศ
๒๘/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๕

นางสาวเพชรรัตน์ ธน.ยอด
๓๐/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๖

นางพัชชา ธน.ยอด
๐๙/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนศรีสุตาวิทยา

บ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗

เด็กชายวุฒิชัย ใหญ่ผา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชือจำพร

้

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙

เด็กชายทินภัทร ทุราช
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐

เด็กหญิงพัชรี บัวศรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑

เด็กชายภาสกร ทองโบราณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒

เด็กหญิงปณิสรา นิมาร
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓

นางสาวชมาภรณ์ สืบอ้วน
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔

นายสุนทร กมุทรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕

นายธีรพงษ์ พูลทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖

นางบุษบา บำรุงศิลป
๑๘/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗

นายพรหมพชร เกตดี
๐๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๘

เด็กหญิงนฤมล ศรีบุญเรือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา ดีพรหม
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐

เด็กชายนัฐพล โสภาสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑

นายนันทพัทธ์ แดงน้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒

นายวุฒิชัย นามแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓

นายกอร์ปพงษ์ เอือทาน

้

๐๒/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วประกอบ
๒๐/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕

นางสาวชมสิริ ริวทอง

้

๐๔/๐๘/๒๕๓๐
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖

นางปานกนก สาริบูรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗

นางมณี จันทวงษ์
๐๕/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘

นายวันชัย ชาวเมืองโมง
๐๕/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙

นางสาวศิริพร งอมสงัด
๐๑/๑๒/๒๕๓๐

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐

นางสมคิด สืบสนุก
๒๔/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร วัดพิชโสภาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๑

เด็กชายปรีดานันท์ วิเศษการ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๒

เด็กชายรังสรรค์ สอนสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๓

เด็กชายนพกฤต อินทร์หอม
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๔

เด็กชายจักรินทร์ จันทะคัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๕

เด็กชายปณิธาศักดิ

์

พันธะมา
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๖

เด็กชายกฤษฎา วรรณบุตร
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๗

เด็กหญิงปณัฐดา สุยะลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๘

เด็กหญิงนาฎตยา ฤาโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๙

เด็กหญิงเจนจิรา ชานิคม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๐

เด็กหญิงหฤทัย คำพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๑

เด็กหญิงวิชุดา กุลสิงห์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๒

เด็กหญิงสุกัลยา โสดา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๔

เด็กชายธีรยุทธ จันทโส
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๕

เด็กชายชาญชัย คำพรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๖

เด็กชายเมธี เหลาเคน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๗

เด็กชายชินวัฒน์ สมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๘

เด็กชายพงศกร จันทะสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พระโรจน์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๐

เด็กหญิงอภิชญา แท่นคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๑

เด็กหญิงอรญา สีเมือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๒

เด็กหญิงพิมพ์สุดา ปญญาดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงพัชราภา จันทบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงพัชราพร จันทบุตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๕

เด็กหญิงกฤษณา จันทบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๖

เด็กหญิงอาภัชรา หาญวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๗

เด็กชายก้องเกียรติ โสภารักษ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๘

เด็กชายภานุพงศ์ สุขเสริม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๓๙

เด็กหญิงจีรนันท์ สนุกพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๐

เด็กหญิงพรณภา มณีภาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๑

เด็กหญิงพรรณภา มณีภาค
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มาลุน
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ศิริผลา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงจุไรวรรณ จันทร์เสนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๕

เด็กหญิงสุพรทิพย์ จันสด
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๖

เด็กหญิงนภัสสร อ่อนคำลุน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

 

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๗

เด็กชายธนากร สาระคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) วัดศรีบุญนาค  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๘

เด็กชายศักนรินทร์ ใจนาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๔๙

เด็กหญิงนำทิพย์ แซ่แต้
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๐

เด็กหญิงสิริรัฐ สิมช่วย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๑

เด็กหญิงอาทิตติยา ธานา
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๒

เด็กหญิงอัญจิดาพร บุตรสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๓

เด็กหญิงอัญชสา จูมชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๔

เด็กหญิงอภิญญา ศรีสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๕

เด็กหญิงกมลลักษณ์ เศวตธรรม
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๖

เด็กชายสุรชัย อิมใจ

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๗

เด็กชายพสุธา กิมาลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ อามาตย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๕๙

เด็กหญิงวริสา พันธ์พงษ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๐
เด็กหญิงเบญจมาพร แก้วโสภา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๑

เด็กหญิงพิชญา สินทร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๒

เด็กหญิงไพลิน ศรีสุวะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๓

เด็กหญิงสุนันทา เรืองสา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๔

เด็กหญิงสุจินตนา ศรีวงศ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๕

เด็กหญิงกันติมา แพงเหล่า

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๖

เด็กหญิงมุธิตา แพงจักร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน แรกเรียง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๘

เด็กชายณัฐพล แก้วไพรินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๖๙

เด็กชายตะวัน ดีบุบผา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๐

เด็กหญิงจิตสุตา แก้วกัญญา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๑

เด็กชายณฤทธิพงษ์

์

ฟกแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๒

เด็กหญิงรัญชิดา บู่คำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๓

นายศราวุธ ศรีเจริญ
๑๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ วัดเหมือดแอ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๔

นางกรกนก ศรีหาวงค์
๑๘/๐๒/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๕

นางสาวจิตสุภา สืบจันทา
๑๕/๐๔/๒๕๐๓

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๖

นายธนภณ วันนา
๐๙/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๗

นางนงนภัส บัวพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๘

นายนิรุทธ์ เชือสกล

้

๐๒/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๗๙

นางสาวบังอร รอบรู้

๑๕/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๐

นางปณิดา ปกครอง
๐๕/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๑

นายประสงค์ ศิลาเกษ
๑๔/๐๕/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๒

นายรณยุทธ ดวงใจ

๒๙/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๓

นายศรายุทธ นิธิยานันท์
๑๖/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๔

นายสรัญู มะลิรส
๒๗/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๕

นางสุพัตรา ศรีภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๖

นางอภิรดี สุริยะสรี
๑๙/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๗

นายอิทธิพล ขันตีจิตร
๐๔/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๘

นางสาวชุฎีรัฐ แก้วมีศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๘๙

เด็กหญิงอัญชลี แสงสุกวาว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๐

เด็กหญิงกนกอร ลือนาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๑

เด็กหญิงสุธิดา สุภาษร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เบ้าน้อย
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๓

เด็กหญิงอธิกา แสงอร่าม
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๔

เด็กชายกฤษณะ บุญล้วน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๕

เด็กชายเศรษฐชัย รอดภัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๖

เด็กชายฆนากร เสาเปรีย
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๗

เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ คำมุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๘

เด็กหญิงทิชากร วงศ์ภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๙๙

เด็กหญิงสุธิดา บุตตะ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๐

เด็กหญิงณัฐธิดา บรรเทากุล
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๑
เด็กหญิงชนัญฐิกานต์ พรหมสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๒

เด็กชายธนาธิป วงษ์บุตดี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๓

เด็กชายธนภัทร ประยงค์หอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๔

เด็กชายรังสิมันตุ์ แสนบุญศิริ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๕

เด็กชายวีรวัฒน์ บุญกล้า
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๖

เด็กชายชัยวัฒน์ บรรเทา
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุพร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๘

เด็กชายสิทธิกร ดาวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๐๙

เด็กชายธนากร ทอนสนิท

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๐

เด็กหญิงศรุตาภรณ์ เบ้าน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ กระลาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๒

เด็กหญิงวรรณวิสา โคตระ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๓

เด็กหญิงใบเฟริน ชัยปราณี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๔

เด็กหญิงพิไลพร คงนิล

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๕

เด็กหญิงวิลัยพร ทองนำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๖

เด็กหญิงศิริวรรณ โพธิทรัพย์

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๗

เด็กหญิงอารยา โคตรนาม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๘

เด็กชายธนกร สุภาษร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๑๙

เด็กชายจตุพล พวงน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๐

เด็กหญิงสุรารักษ์ ทีฆายุภักดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๑

เด็กหญิงภวดี พืนพรม

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๒

เด็กชายธนภัทร จารุเกษม
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๓

นายณัฐพงษ์ พุดทะวงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๔
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ โพธิอ่อน

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์ภา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๖

เด็กชายชัยกร อร่ามสุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๗

เด็กชายอชิตพล กุลบุตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๘

เด็กชายภูสิทธิ

์

แก้วมีศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๒๙

เด็กชายอนุชา จึงมันคง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๐

เด็กชายศุภกิตติ

์

พันธ์คูณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๑

เด็กชายกีรติ หนูเผือก
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๒

เด็กชายภาคภูมิ สุภาษร
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๓

เด็กชายอนุชา ศรีมามาศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๔

เด็กชายปวริศร์ ปนแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ ทองนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๖

เด็กชายปรัชญา ปนสากล

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๗

เด็กชายศุภกร พิณทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๘

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญผุย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๓๙

เด็กหญิงพลอยชมพู สุดบอนิจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ ยอดแตง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๑

เด็กหญิงรัชรินย์ ดวงดาว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๒

เด็กหญิงปภาวรินทร์ หนูเผือก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๓
เด็กหญิงสมปรารถณา

จันทอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๔

เด็กหญิงญานิกา เข็มเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุตรศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๖

เด็กชายกองทัพ ครองสิน
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๗

เด็กชายครสวรรค์ ผุคำมี
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๘

เด็กชายสามารถ สายโสดา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๔๙

เด็กชายเอืออังกูร

้

ขำคม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๐

เด็กชายสถาพร มนัสตรง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๑

เด็กชายไฑณวัฒน์ ขำลอย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๒

เด็กชายวิชัย สุทธิโสม
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๓

เด็กชายชนะชัย พรมอินทร์แก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๔

เด็กหญิงสุภัตรา มรกตบัวตอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๕

เด็กหญิงคำแสน เกษหอม
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๖

เด็กหญิงจันทิวา วันคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๗

เด็กหญิงอรพินท์ ทองนำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๘

เด็กหญิงรินนภา สารี
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๕๙

เด็กหญิงวรางคณา บุญกล้า
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๐

เด็กหญิงณัฐจิรา บุญญาจันทร์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงปยะฉัตร สิมาพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงรัตติกาล พรหมอินแก้ว
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๓

เด็กหญิงนำทิพย์ เขียวขำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๔

เด็กชายธนกร หิมะคุณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๕

เด็กชายภูริพัฒน์ โทนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๖

เด็กชายภานุพงศ์ เหล่าบุตรสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๗

เด็กชายณัฐนันท์ วงสา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๘

เด็กชายภัทรพงษ์ วงษ์พยัคฆ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๖๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ สังฆะวัฒน์
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๐

เด็กหญิงชญาดา เสียงเพราะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๑

เด็กชายชัยวิวัฒน์ ตังควณิชย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๒

เด็กหญิงพัชราภา แก้วพร
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๓

นายอมรเทพ เครือสีดา
๑๔/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ชมภูโคตร
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๕

เด็กชายกฤตภาส แก้วไทรเลิศ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๖

เด็กชายเจษฎา ทราธร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๗

เด็กชายพรกิตติ

์

ชมกลิน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๘

เด็กชายภูเบศ อภิวันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๙

เด็กชายวิกรม ปานแสงทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๐

เด็กชายวิชชา เจตบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๑

เด็กชายสุเมธ สังข์ทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ไหวดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๓

เด็กชายภัทรดนย์ มิงขวัญ

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๔

เด็กชายธนพงศ์ ใจดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๕

เด็กชายอิทธิเชษฐ มโนรัตน์ภูวดล
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๖

เด็กหญิงกุลจิรา อ้วนลำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๗

เด็กหญิงจิราพร สวัสดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๘

เด็กหญิงชนกวนันท์ จันทะแจ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๙

เด็กหญิงชนิตรา เหล็กดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๐

เด็กหญิงณัฐกมล ทองเกลียง

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๑

เด็กหญิงปนัดดา บุญชุบ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๒

เด็กหญิงนานา อำพลพงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๓

เด็กหญิงวันวิสา กาเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๔

เด็กหญิงธีดาพร สาระทิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๕

เด็กหญิงศรินยา สืบดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๖

เด็กหญิงสุชานันท์ บุบผาวงศ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จงวิบูลย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๘

เด็กหญิงอัญชฎา ขันตะ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงอรัญญา พิมพ์กาล
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๐

เด็กชายณัฐพงษ์ เทพารักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๑

เด็กชายภานุพงษ์ บัวรินทร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๒

เด็กชายปฏิภาณ ฝอยศาลา
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๓

เด็กชายวุฒิไกร ทันธิมา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๔

เด็กชายอภิลักษ์ เทพารักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๕

เด็กชายอรรถพล บุญไว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๖

เด็กชายพิทักษ์ จันทะชารี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๗

เด็กชายธวัชชัย เวกสันเทียะ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๘

เด็กชายนันทวัฒน์ ปดสา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๙

เด็กชายธีรภัทร ทาสะอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๐

เด็กชายอนุวัฒน์ เครือบุตร
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๑

เด็กหญิงสุนิศา รัตนยงค์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๒

เด็กหญิงนวพรรณ บุญสิงห์
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๓

เด็กหญิงปนัดดา คำรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๔

เด็กหญิงหทัยชนก เกลียงไธสง

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๕

เด็กหญิงชฎาพร แก้วพร
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๖

เด็กหญิงอริศรา ประหยัดสิน
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๗

เด็กหญิงจิราพร ใจหลัก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๘

เด็กหญิงสุนิสา ศิริผลา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๙

เด็กหญิงรัชนีกร สีหาบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๐

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญเติม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๑

เด็กหญิงอารยา พันโบ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๒

เด็กหญิงอพิรดา นามวิชา
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๓

เด็กหญิงอภิญญา เอียมรักษา

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๔

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีปราชญ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๕

เด็กชายธีระศักดิ

์

เหล่าน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ลีลา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๗

เด็กหญิงวรรณิศา จำรัสจิตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๘

เด็กชายยุทธเศรษฐ์ วรอนุ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๙

เด็กชายพสิษฐ์ เพชรฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๐

เด็กชายประจงจิตร หลอดโสภา
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๑

เด็กชายสัมฤทธิ

์

สายรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๒

เด็กหญิงชญานันทร์ ทับทิมทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๓

เด็กหญิงณิชาพัชร์ ชิณพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๔

เด็กหญิงกานติมา ใจเสน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๕

เด็กชายสันติภาพ บัวทุม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ไหวดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๗

เด็กหญิงปรีญาพัชญ์ คำยอด
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๘

เด็กหญิงบุญนิสา เพชราเวช
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๙

เด็กชายศรายุทธ คำเหลา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๐

เด็กหญิงธนัสวรรณ สกุลจาป
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๑

เด็กชายศุภชัย ลีลา
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๒

เด็กหญิงรัชนู จิตรเสงียม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๓

เด็กหญิงพิมพิศา ชาสุรีย์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๔

เด็กชายวัชรพร เจริญท้าว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๕

เด็กชายธวัชชัย แสงชมภู
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๖

เด็กชายอนิรุต แก้วพะเนาว์
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๗

เด็กชายสิทธินนท์ เอียมทรัพย์

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๘

เด็กหญิงกิงกาญจนา

่

ต่อต้น

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสภา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๐

เด็กชายคณิต ทางชอบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๑

เด็กชายนาวา กิงโพธิทอง

่ ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๒

เด็กหญิงสุนิสา ส่งเผ่น
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๓

เด็กหญิงกชพร มีมัง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๔

เด็กชายธนกฤต เข็มดี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๕

เด็กชายชาญวิทย์ ฉัตรสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๖

เด็กชายนวพล อมรสินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๗

เด็กชายชนาเมธ วรรณทาป

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๘

เด็กชายภานุวัฒน์ บุญศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๙

เด็กหญิงศิรินลัดดา สิมาฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๐

เด็กชายปริยะ หลุมทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๑

เด็กชายฉัตรดนัย โล่ห์คำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๒

เด็กชายวิทวัส สังวงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๓

เด็กหญิงยุรดา เกษดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๔

เด็กหญิงอติกันต์ แสงชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๕

เด็กหญิงมุธิตา ขวานทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๖

เด็กชายทนง ทานุมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๗

เด็กชายกานตินันท์ ทานุมา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๘

เด็กหญิงณัฏฐจารีย์ มาสุ่ม
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๙

เด็กชายตะวัน ตุ่มศิริ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ วระบุญญา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๑

เด็กชายยุทธภูมิ ส่งศรี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๒

เด็กหญิงมณฑิตา โคตรปุย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ภิลาโสภา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา สามารถ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๕

เด็กชายสุริยะพงศ์ ฑีฆายุพรรค
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๖

เด็กหญิงนฤมล มูลจักร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๗

เด็กหญิงพรรณ์พษา โสดามรรค
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ วัดชัยภูมิการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๘

เด็กชายวุฒิทยา อินตา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๙

เด็กชายนพรัตน์ กันตะเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๐

เด็กชายเรืองเดช แสงแดง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๑

เด็กชายวีรภาพ ผิวขำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

อาจเอียม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา จำปาโท
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๔

เด็กหญิงสุภัทรตรา ถินนาเมือง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๕

เด็กหญิงอาทิตยา ตาน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๖

เด็กหญิงณัฐมน มาตขาว
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๗

เด็กหญิงวิภาภร ศรศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๘

เด็กหญิงเพชรรี มูลสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๙

เด็กหญิงพัชรี เข็มสีดา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงจันทกานต์ การะพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๑

เด็กชายอโนทัย สิงห์ใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๒

เด็กชายสายรุ่ง เจริญเท้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดวงจันทึก
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรย้อย วัดบ้านไทรย้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไมตรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

พิเชษฐไพบูลย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม วัดดงน้อยนาสนาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๖

เด็กหญิงนันธิดา ชาสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๗

เด็กหญิงวรัญญา ไตรมูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๘

เด็กหญิงศิริญารัตน์ ใจเย็น
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๙

เด็กชายพงษ์ฤทธิ

์

สุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๐

เด็กชายรัชนาท ขาวสะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๑

เด็กชายรัชชนนท์ ขาวสะอาด

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๒

เด็กชายวุฒิพงษ์ พรมลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๓

เด็กชายสนธยา เสาสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงธิติมา อุนยานัด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๕

เด็กหญิงธิติญาภรณ์ พรมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๖

เด็กหญิงเบญจมาศ สายหม่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๗

เด็กหญิงมนจิรา เพ็งสว่าง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๘

เด็กหญิงสิรินทิพย์ อินใจย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๐๙

เด็กชายขุนเดช เทียนพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๐

เด็กชายขันหมาก สมีเพชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๑

เด็กชายชลสิทธิ

์

คำแสนแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๒

เด็กชายโชคอนันต์ หนูจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๓

เด็กชายธีระพัฒน์ สุขสง่า
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๔

เด็กชายประสิทธิ

์

เรืองโสม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๕

เด็กชายอิทธิพล พิกุลทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๖

เด็กชายวิชญาน์ แก่นนาคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๗

เด็กชายตะวัน ประสงค์ผล

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๘

เด็กหญิงชนิดาภา กานัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๑๙

เด็กชายธนาธรณ์ ทองไร้

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง วัดห้วยยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๐

เด็กหญิงชนิสรา ดีสันเทิยะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๑

เด็กชายอภิชิต แน่นอุดร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลียง

้

วัดอูบมุง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๒

เด็กชายวีรวัฒน์ สภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๓
เด็กหญิงประกายดาว มังคละพลัง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๔

เด็กชายอนุชา ศวงไธสง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๕

เด็กชายศตวรรษ พาพันธ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๖

เด็กชายณัฐพล พาพันธ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๗

เด็กชายปราณศักดิ

์

ไชยนาม
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๘

เด็กชายวสุพล เย็นใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๒๙

เด็กชายอภินันท์ เกษียร
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวน วัดเถาวัลยิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๐

เด็กหญิงภัททิยา โสดากุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๑

เด็กหญิงศิริฉัตร ชิณกะธรรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๒

เด็กชายกิติพศ คาดหมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา รอบคอบ
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๔

เด็กหญิงรัตติกาล เชือจำพร

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๕

เด็กหญิงสุภานันท์ ศรีวงค์ษา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๖

เด็กหญิงอรวรรณ จันตี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๗

เด็กหญิงชลธิชา ขิณาวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๘

เด็กหญิงนิภาพร ขันตีเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๙

เด็กหญิงนันทิญา อัมภรัตน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๐

เด็กหญิงนำฝน บุญทิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๑

เด็กหญิงพิชชา พรมสิงห์
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๒

เด็กหญิงภัสรา รักษาโฉม
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๓

เด็กหญิงมะลิ เข็มสีดา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๔

เด็กหญิงวริศรา วรรณพฤติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เกษียร
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๖

เด็กชายจิรวัฒน์ คำแดงสด
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๗

เด็กชายประกฤษฎิ

์

เลิศสดับสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๘

เด็กชายปุณยวีร์ ช่างสุวรรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๙

เด็กชายนัฐพงศ์ ยงยืน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๐

เด็กหญิงพัชรีทอง เทียนหอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา นามกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๒

เด็กชายก้องภพ ก้อมสา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๓

เด็กหญิงสิรินยา พลอยศรีไพร
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๔

เด็กชายมงคล สีวิชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๕

เด็กชายธีรภัทร บุอ่อน
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๖

เด็กชายวงศกร มีนามพันธ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ผกา พิมพ์กาล

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๘

เด็กชายนพรัตน์ คำตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงชลธิชา กองคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๐

นายประยูร เครืองกัณฑ์

่

๒๔/๗/๒๕๐๗
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๑

นางพัฒนาศรี ชีฟเวอร์ ๓/๙/๒๕๒๘ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๒

นางสาวมะลิวัลย์ เทเวลา
๓๐/๑๐/๒๕๓๕

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๓

นางสาวศุภรพักตร์ คำแก้ว
๒๕/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๔

เด็กชายธนโชติ แสนสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๕

เด็กชายบุญกอง สิงห์เปย
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๖

เด็กชายชัยมงคล รวมพร
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๗

เด็กชายอัครพล หลุมทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๘

เด็กชายภาคภูมิ แก้วคำสอน
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๖๙

เด็กหญิงชนันดา วงค์จันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๐

เด็กหญิงอารยา อรรคปสสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๑

เด็กหญิงธนัชพร แสงโชติ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๒

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๓

เด็กชายธนพัฒน์ บุตวงค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๔

เด็กชายวิทยา สิงหาศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๕

เด็กชายอิทธิพล รวมพร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๖

เด็กชายพินิจ ฑีฆะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๗

เด็กชายจักรชัย บุญเสริม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๘

เด็กชายธีรภัทร์ ชิณพัส

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๗๙

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีบุญเรือง
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๐

เด็กชายอลงกต วงเวียน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๑

เด็กชายภูริพัฒน์ ปองพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๒

เด็กหญิงเจนนี

่

สังขะทา
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ ปองภัย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ บุญเสริม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๕

เด็กหญิงแพรวฤดี ก้อนคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๖

เด็กหญิงกชพรรณ ขันสิงห์
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๗

เด็กหญิงภัทรชาฏา ขันตีเรือง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ยากำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๘๙

เด็กหญิงคีตาภัทร จันทม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๐

เด็กหญิงช่อฟา พวงผกา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๑

เด็กหญิงมนัสวรรณ ดาวเรือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ขันสิงห์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ รักไทย
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๔

เด็กหญิงกนกนิภา ประสมพลอย
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๕

เด็กหญิงวิชุดา เหลาสิงห์
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๖

เด็กชายพัชรพล พูลสวัสดิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นงนุช
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๘

เด็กชายเจริญทรัพย์ จันโท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๙๙

เด็กชายกรมิชฐ์ บุญสังข์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๐

เด็กชายเกรียงไกร วงศ์ผา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๑

เด็กชายฟาสว่าง กุรัตน์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อุปเสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๓

เด็กหญิงภิญญดา พิมพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๔

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ รวมพร
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๕

เด็กชายสิทธิกร สุขศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๖

เด็กชายสุขสันต์ แก้วคำสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๗

เด็กชายเจตสดา ปลืมใจ

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๘

เด็กชายพุทธกาญจน์ สีคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๐๙

เด็กชายอวยพร เหมแดง
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๒ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๐

เด็กชายราเชนทร์ สังขะทา
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๑

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แคนอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๒

เด็กหญิงการะเกด แสงโชติ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พันธ์ภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๔

เด็กหญิงอารี ยนสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๕

เด็กชายณัฐพล ยอดแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๖

เด็กชายวัชรพงษ์ บุตรวงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๗

เด็กหญิงกรพินธ์ ยืนนาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๘

เด็กชายอนุชา มงคลเลิศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๑๙

เด็กชายภาณุพงษ์ กลินหอม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๐

เด็กหญิงพิระดา ศรีไพร
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๑

เด็กชายณัฐพงษ์ แรกเรียง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดบูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงพิมภิกา ภาวิเศษ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๓

เด็กชายพีระพล สืบกำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงยุวดี บรรณกิจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๕

เด็กหญิงวัชราภรณ์ สมภูมิ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๖

เด็กหญิงปวีณา พรมศร
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่ามา
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๘

เด็กชายนันทัชพร ผุยพรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๒๙

เด็กชายวสันต์ วรรณขาว
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๐

เด็กหญิงวฐิติรัตน์ นามประสพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๑

เด็กชายมงคล ภาระเวช
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๒

เด็กหญิงนงณภัทร ไชยภูมี
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๓

เด็กหญิงพิสมัย อุ่นสุด
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๔

เด็กชายศุกุลวัฒน์ เครือสีดา
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๕

เด็กหญิงอารียา ยืนนาน
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๖

เด็กชายธนากร บุตรนา
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๗

เด็กชายอภินันท์ จันทวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๘

เด็กหญิงวิทชุดา คาดหมาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๓๙

เด็กหญิงลักษิกา สาระทิศ
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๐

เด็กหญิงศศิประภา นาคทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๑

เด็กชายชนัสถ์นันท์ เสนาใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๒

เด็กหญิงนราทิพย์ รินทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๓

เด็กหญิงพิมภิกา ภาวิเศษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๔

เด็กชายสงกรานต์ พงศาแก้ว
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๕

เด็กชายจิรกิตต์ จำปาเรือง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๖

เด็กชายวัฒนา ผาเหลา
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๗

เด็กชายพสวีร์ ทับผา
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๘

เด็กหญิงพรรณี งามศรี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๔๙

เด็กชายฐาปกรณ์ หอมชืน

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทาก้อน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๑

เด็กหญิงวศินี นิลจินดาภูรีกูล
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๒

เด็กหญิงวรัญญา จันทะนงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๓

เด็กชายรัตนพล ภาวงค์
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๔

เด็กหญิงรุ้งฤดี สิงห์สี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๕

เด็กชายธรายุทธ เทนไธสง
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ เติมทอง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๗

เด็กหญิงนันทัชพร คำแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๘

เด็กหญิงลลิตา คูณลาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๕๙

เด็กชายลภัส ตุ่นหลอด
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๐

เด็กชายสิทธิชัย ดอกจันลี
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๑

เด็กชายนัฐพงษ์ ก้อมษา
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ หลายพา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๓

เด็กหญิงสุนันธา ไพรสนธ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๔

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ภูมิหมัน

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ ภาระเวช
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๖

เด็กหญิงอรจิรา นาคำแยก

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๗

เด็กหญิงณัฐนิช ไผ่แก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แดงโสภา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วชาติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๐

เด็กหญิงผกาวดี รัตนมันตาคม

ั

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๑

เด็กหญิงอารยา บุญประจำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๒

เด็กหญิงนำฝน ข้องนอก
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ทิพย์กระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๔

เด็กชายทักษิน อาจอาษา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๕

เด็กหญิงจิรนันท์ คำผุย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๖

เด็กชายธวัชชัย ผิวผัน
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร สัตนาโค
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๘

เด็กหญิงอนุชา ทองเหลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงประนอม สิมโสม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๐

เด็กหญิงพิรัญญา อินทร์เพ็ญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ขันตีเรือง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๒

เด็กชายธีรเมธ ลาดโพธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แสวงพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๔

เด็กหญิงชบาแก้ว เส้นทอง
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๕

เด็กหญิงขวัญนภา เย็นวัฒนา
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๖

เด็กชายอรรถพร สุจริต
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๗

เด็กหญิงพิยดา แสงสุข
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๘

เด็กชายธนธรณ์ ยืงยง

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๘๙

เด็กชายกฤตเมธ ขันธ์สิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๐

เด็กชายธนพล เมฆวิมล
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๑

เด็กชายตัง

๋

คำแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๒

เด็กหญิงจีรวรรณ คำสุข
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๓

เด็กหญิงพรรณชลิตา สิทธิมัง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๔

เด็กชายชลลพรรษ โสภารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๕

เด็กหญิงธัญธิตา จันทาทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๖
เด็กหญิงประกายดาว สิงหาสี

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๗

เด็กชายธัญญะธร รอดทุกข์
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๘

เด็กชายพงศกร ประสมพลอย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๑๙๙

เด็กชายไชยยา เยียมพัง

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ ชืนจิตต์

่

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๑

เด็กชายมาวิน เนยจันที
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๒

เด็กชายพงศ์ดนัย คนขยัน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๓

เด็กหญิงณัฐฐิชา ศรีประย่า
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๔

เด็กชายณัฐพงศ์ พาระวัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๕

เด็กชายสุรวิทย์ ครแผลง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๖

เด็กหญิงปยบุตร ศรีรักษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๗

เด็กชายภูมินทร์ คล้ายคลึง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๘

เด็กชายวีระพงษ์ หอมผกา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๐๙

เด็กชายจักรพงศ์ ชมภูโคตร
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๐

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญเลิศ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๑

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ ทองแดง
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๒

เด็กชายณัฐพล เชือสกล

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๓

เด็กหญิงประกายรุ้ง อัตพงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา อินธิชิต
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงวรัชยา ชินทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ นะคะสอน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๗

เด็กชายณัฐพร พึงสาย

่

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๘

เด็กหญิงชมภูนุช รอดทุกข์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๑๙

เด็กหญิงณิชาดา ขนดี
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๐

เด็กหญิงธมลวรรณ พิมพันธ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงสิรินทรา ศิริวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๒

เด็กหญิงพิมพิกามาต รักไทย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงสุจิรา วันแก่น
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๔

เด็กหญิงมุฑิตา ประทำมา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๕

เด็กหญิงพรรัมภา ท่าหาญ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๖

เด็กหญิงณิชาภัทร มุงเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๗

เด็กหญิงสุนิสา จันทาบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๘

เด็กชายจีระศักดิ

์

พรมจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๒๙

เด็กชายจิรกฤต ลัญฉกวิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๐

เด็กหญิงเกวรินทร์ หอมชืน

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๑

เด็กชายอนุชา พันธ์จันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๒

เด็กชายกิตตินันท์ สีงาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๓

เด็กชายศิริวัฒน์ เกิดศรีชัง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๔

เด็กหญิงไพลิน บุตรจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๕

เด็กชายจิรายุทธ กล้าหาญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๖

เด็กชายวานอารี สูงสง่า
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ สมหมาย
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๘

เด็กชายสมคิด ช่วยสุข
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๓๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำแดง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๐

เด็กชายอติยะ อาจเดช
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๑

เด็กหญิงสุนิสา ศรีสุพงษ์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๒

เด็กหญิงธรารัตน์ เทนไธสง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๓

เด็กหญิงรัศมี จันทะชารี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๔

เด็กชายพรชนก พิมพ์กาล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๕

เด็กชายณัฐพันธ์ ขำคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๖

เด็กชายสุธินันท์ กาบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๗

เด็กชายพงษ์ธร ส่งเสริม
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๘

เด็กหญิงนริสรา บุอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๔๙

เด็กชายพีรวุฒิ ทองลิมสุด

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๑

เด็กหญิงนิชารีย์ อ่อนเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๒

เด็กชายอธิพงษ์ จุใจลำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๓

เด็กหญิงวาโญ โกมลพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๔
เด็กหญิงสมปรารถนา

เหมแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๕

เด็กชายวัชรพล กุลโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ กองวงษา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๗

เด็กชายกฤษฎา ชิณกะธรรม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๘

เด็กชายอุดร อุ่นหล้า
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๕๙

เด็กหญิงสุนิสา เกษดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๐

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมกสิกร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๑

เด็กชายอนุชา ดอกจันลี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๒

เด็กชายอนุชา ขันสิงห์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๓

เด็กหญิงสุจิตตรา จันทชารี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๔

เด็กชายสมวิชิต ใจบุญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๕

เด็กหญิงปริญญา สมสืบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๖

เด็กหญิงจำป กายแก้ว
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๗

เด็กหญิงยุภาวณี นาคขำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๘

เด็กชายรัฐภูมิ ลวงไชย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๖๙

เด็กชายวัชระ คำแดงสด
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ วันทิตย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๑

เด็กหญิงชลิสา กิงทอง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๒

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แสงจันทร์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๓

เด็กชายพงศธร ทองอ้วน
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๔

เด็กหญิงนาตาชา ไชยพันโท
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๕

เด็กชายต้นกล้า เมฆวิมล
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๖

เด็กชายบุญชัย คำหา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๗

เด็กชายวรวิทย์ พรมบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๘

เด็กชายณัฏฐพล ขำคม
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๗๙

เด็กหญิงปณิยากร ยืนนาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๐

เด็กหญิงวนัสดา เย็นใจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงศิริมาศ เย็นสุขใจ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๒

เด็กชายดุสิต กาญจนพัตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๓

เด็กชายวีรวัฒน์ วงค์พุฒ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๔

เด็กชายธีรพงษ์ ตันเลิศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๕

เด็กชายวีระพล แจ่มใส
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๖

เด็กหญิงนภัสสร วรรณรส
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๗

เด็กชายวาริธ สุขกรมใส
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ คุ้มสุข
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๘๙

เด็กหญิงอาทิตยา เพิมพูล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๐

เด็กหญิงชิดชนก เวทไธสง
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๑

เด็กชายอมรชัย ทางชอบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๒

เด็กชายวรวุฒิ เหมแดง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๓

เด็กชายขจรศักดิ

์

สีบู
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๔

เด็กชายรัชตไพบูลย์ ผิวจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๕

เด็กชายกิติภูมิ หาลาภ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ แดงโสภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๗

เด็กชายพัสกร ทองปว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๘

เด็กชายชานนท์ พันธ์แสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๒๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ พันธ์แสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๐

เด็กชายเอกสิทธิ

์

มาลัย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๑

เด็กหญิงดวงหทัย พะสุรัมย์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๒

เด็กชายสมิทธิ

์

เหลืองอ่อน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๓

เด็กชายพรชัย อุ่นหล้า
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๔

เด็กชายภัทรพล คงวงศ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๕

เด็กชายภูริวัฑฒ์ จันทร์บัว
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ชิงจันทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๗

เด็กชายภูชนะ ห่อไธสงค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๘

เด็กชายณัฐฤทธิ

์

ตาละ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๐๙

เด็กหญิงชุตินันต์ ราศรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ แสงแดง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ไผ่แก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๒

เด็กชายภานุเดช วงค์มอม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๓

เด็กชายบัญชา บัวผัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๔

เด็กหญิงวารุณี วารีพัฒน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๕

เด็กชายเบ็ญจมินทร์ สุขประสาท
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๖

เด็กหญิงวิยะดา ทองคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๗

เด็กชายชนายุทธ แซ่ลี

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๘

เด็กชายภาคภูมิ เพชรรัตน์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๑๙

เด็กชายสายฟา คำบุดดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๐

เด็กชายอานนท์ แสงสว่าง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๑

เด็กชายวินัย คล่องแคล่ว
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๒

เด็กชายธีรวุฒิ ถนอมเชือ

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๓

เด็กชายพีรพล แก้วลอย
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๔

เด็กชายเจนณรงค์ แก้วเนตร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๕

เด็กชายภากร เมฆวิมล
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๖

เด็กชายสิทธิชัย แก้วศรีทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๗

เด็กหญิงชลธิชา วงค์หล้า
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๘
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ โพนชัยยา

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมใจ

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๐

เด็กชายกิตติพล นาเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ เสริมทรัพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๒

เด็กชายวิศวะ ช่วยมิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๓

เด็กชายทนิด พุฒโสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๔

เด็กชายชัยพล ภูมูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เฟองน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ ไตรงาม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๗

เด็กหญิงกนิษฐา สุภากุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๘

เด็กหญิงจิรนันท์ เภาอ้วน
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๓๙

เด็กชายธีระ แว่นเซ่ง
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๐

เด็กชายเกรียงไกร ชาลีเปรียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๑

เด็กชายพัสธร สิงห์ทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๒

เด็กชายอภิวัช หงษ์คำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๓

เด็กชายเลิศชัย ถินนาเมือง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๔

เด็กชายฤทธิชัย สร้อยไข
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๕

เด็กชายกรวิชญ์ โสดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๖

เด็กชายทิวา คูณดี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๗

เด็กหญิงปภัสรา แอบแฝง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๘

เด็กชายคำใส โพธิสาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงจันสุดา พูลเพิม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๐

เด็กชายยุทธพงษ์ แดงโสภา
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๑

เด็กชายอธินันต์ พุทธาทาป

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๒

เด็กหญิงวราวรรณ ชูญาติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๓

เด็กหญิงยลดา ปราบภัย
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โทบุดดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๕

เด็กชายกฤษฎี ธงศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๖

เด็กหญิงโชติกา คำอ่อน
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงนวินดา ทานาฤทัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๘

เด็กหญิงวนิดา อยู่คง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๕๙

เด็กชายสุริยา การรักษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๐

เด็กหญิงลัทธวรรณ รอดพะดี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๑

เด็กชายธีรภัทร์ ทิพพูสังข์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๒

เด็กหญิงวิรดา ฉลอมพงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๓

เด็กหญิงนลิตา ลูกแก้ว
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๔

เด็กชายยุทธพงษ์ ทองปน
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๕

เด็กหญิงมินตรา วงษ์เสรี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๖

เด็กชายสิริวัฒน์ ตาปราบ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๗

เด็กชายสมพร ชุมนุม
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๘

เด็กชายชนินทร์ธร หนองหาร
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๖๙

เด็กชายธนากร มณีเลิศ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๐

เด็กชายสุพจน์ สายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๑

เด็กชายณัฐนนท์ คำเณร
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๒

เด็กหญิงนัฐพร เงินประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๓

เด็กชายอนุรักษ์ ญาติทองคำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๔

เด็กหญิงฐนิดา นามบุญเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๕

เด็กชายฐิติพงศ์ สองสี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๖

เด็กชายอนุวัฒ สุภลักษณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๗

เด็กชายอรรถพล รืนเริง

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๘

เด็กชายจิติพัฒน์ ใสสด
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๗๙

เด็กหญิงทานตะวัน กลางเมือง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๐

เด็กชายปรวิทย์ คนสัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๑

เด็กหญิงฑิฆังพร อุ่นหล้า
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ ชัยนาม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๓

เด็กชายสมพล คำจวง
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๔

เด็กชายณัฐพล สาระพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๕

เด็กหญิงกมลวรรณ ปลีกลาง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๖

เด็กหญิงกัลยา ทองด้วง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๗

เด็กหญิงวราพร สิงห์ขอนงำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๘

เด็กหญิงระอองดาว สีชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๘๙

เด็กชายณัฐพงศ์ ทะยะบุตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๐

เด็กชายสุนันท์ชัย ดวงมาลัย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๑

เด็กชายปฏิภาน ชมกลิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๒

เด็กชายนภนันท์ แสงอร่าม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๓

เด็กหญิงลัดดา ชูไทย
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๔

เด็กชายอุทัย ใจทัศน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงตะวันฉาย วันนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมโครต
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๗

เด็กหญิงนัฐติยา นาคทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๘

เด็กชายอภิชิต ไชยสอน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๓๙๙

เด็กหญิงพรรณรัตน์ โกกาพันธุ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๐

เด็กหญิงนิภาพร คุณพาที

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๑

เด็กชายธราธิป บรรติราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๒

เด็กหญิงกนกพร พรมแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๓

เด็กหญิงวายุรี จันทชารี
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๔

เด็กหญิงวรรณยุภา เชิดไชย
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๕

เด็กชายวัชรินทร์ โสดา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๖

เด็กหญิงณัฐฌา เพิมศรี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๗

เด็กชายเอกพล เพ็นทา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๘

เด็กหญิงอรอนงค์ คำสุข
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๐๙

เด็กชายสมศักดิ

์

จันทชารี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๐

เด็กชายเจตนิภัสธ์ เหือดขุนทด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๑

เด็กชายสุพัด ช่วยมิตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๒

เด็กหญิงดาวนิล มาลุน
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๓

เด็กชายอรรถพล สิงห์มุ้ย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๔

เด็กหญิงมณีจันทร์ สมตัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๕

เด็กหญิงสิริวรรณ วงค์ฤทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๖

เด็กชายสัมฤทธิ

์

เชือท้าว

้

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๗

เด็กหญิงสุภัสสรา แสงเลิศฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ภูคำ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๑๙

เด็กชายอภิรักษ์ พิลาน้อย
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๐

เด็กหญิงกัลญารัตน์ จันสุตะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๑

เด็กชายสุมิตรา เคนศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๒

นายพีรพงษ์ วนสันเทียะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๓

เด็กชายวีระเดช อินทร์น้อย
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๔

เด็กชายชานนท์ กลินหอม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงพิชญา เกสรสร้อย

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๖

เด็กชายภานุรักษ์ มาช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ น้อยจันทร์ไทย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๘

เด็กชายเกียรติพงษ์ สุมิงสาลี

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๒๙

เด็กชายกิตติพศ หลงชิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ กาฬพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๑

เด็กชายนัทธพงศ์ เชือสกล

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๒

เด็กชายพิทยา สุวรรณรมย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๓

นายบุญมี สีหาหอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๔

เด็กชายนัทวุฒ แจ่มเสียง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

สิมาพันธ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๖

เด็กชายบอล เสวะโก
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๗

เด็กหญิงจิราพร เชือสกล

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๘

เด็กหญิงขนิษฐา คำใบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๓๙

เด็กชายสาทิศ ศรียางนอก
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๐

เด็กหญิงอภิมณี คล้ายหริม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๑

เด็กชายตะวันสาย บ้งพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๒

เด็กชายอรรถพล ผลจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๓

เด็กชายวรชัย ทองโพธิศรี

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๔

เด็กชายสุรชาติ ประดิษฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๕

เด็กหญิงนำฝน จารุวงค์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๖

เด็กชายวุฒิชัย นาคประโคน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๗

นางสาวพรสุดา เจริญวุฒิมากร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๘

เด็กหญิงกนกพร แสงกำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๔๙

เด็กหญิงณัฐภรณ์ พูลสว่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๐

เด็กชายทศวรรษ เรืองปญญา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สงมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๒

เด็กหญิงแก้วตา สิมาพันธ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๓

เด็กหญิงวรรณวร ภูโส
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยะโอชะ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กันหาไชย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๖

เด็กหญิงจุติบา วงค์ใหญ่
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๗

เด็กชายสรวิศ สุวรรณรมย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๘

เด็กหญิงสุนิสา รัตนศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๕๙

เด็กหญิงณัฐจิรา พุฒโสม
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๐

เด็กหญิงวิทธิราภรณ์ กุก่อง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๑

เด็กชายนวพล สังฆะสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๒

เด็กชายธีระพงศ์ ศรีมณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๓

เด็กชายจิตเจริญ แก่นจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๔

เด็กหญิงสุรภา สุดหอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

พลชัยสงค์
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๖

เด็กชายนิรุต แสงสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๗

เด็กหญิงรัตนา ย้อไธสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๘

เด็กหญิงคีตภัทร เพิมทอง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๖๙

เด็กหญิงนิพาพร อุรีรัมย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๐

เด็กหญิงเมฆลา ทองกะเปาะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๑

เด็กชายสถาพร สืบสุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๒

เด็กชายเอกชัย กุลโชติ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ พาระวัน
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๔

เด็กชายโคตะเกะ นิชิอุรา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๕

เด็กชายปราโมทย์ พันเงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๖

เด็กชายพีรรัชญ์ เสนาใหญ่
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๗

เด็กหญิงอวัสดา ศิริไทย
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๘

เด็กหญิงนงลักษณ์ เมืองซ้าย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงพิชชาภา มีเงิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๐

เด็กหญิงจุฑามาศ โตเขียว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๑

เด็กหญิงกัลยา ประกอบแสง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๒

นายณัฐวุฒิ เสียงดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๓

เด็กหญิงวรรณิภา จันทะสาร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๔

นายอาทิตย์ พิลาน้อย
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๕

เด็กหญิงสุพรรณี เนาวรัตน์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๖

เด็กหญิงชลธิชา เคนงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๗

เด็กชายธวัชชัย เสนาใหญ่
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทะชารี
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๘๙

นางสาวจีราดา ตาอุดม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๐

นางสาวทัศนา ทีฆะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๑

เด็กชายธีรวัต บัวปชชา
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๒

นางสาวเดวี จันบัว
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๓

นางสาวอริยาภรณ์ เครืองจันทร์

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๔

นางสาวประวิฏฐา สุดไชย
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๕

นายสุทธิภัทร เหมแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๖

นางสาวอภิสรา กาละพันธุ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๗

นายวุฒิพงษ์ ภะวิวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๘

นางสาวจริยา ทีฬา
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๔๙๙

นางสาวจิตาภรณ์ จันทร์สืบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๐

นายภานุพงษ์ คะพันธ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๑

นายสิทธิศักดิ

์

จันมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๒

นายวัชรพล สิงห์เชือ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๓

นางสาวพัชรียา สันตะพันธ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๔

นายประพจน์ จันทาทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๕

นางสาวอรอุมา ไชยนา
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๖

นางสาวชลธิชา สุจริต
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๗

นายสุริยา ชาตรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๘

นางสาวเจนจิรา คุณภาที

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๐๙

นางสาวลำไย ยืนนาน
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๐

นางสาวภัทราวดี นิลบล
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๑

นางสาวอุไรวรรณ สีลับสี
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๒

นายศรุต ราศรีจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๓

นางสาววาสนา เสวียงวงศ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๔

นายธนานุรักษ์ คำมา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๕

นางสาวศรีประเสริฐ อ่างสิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๖

นายราเชนทร์ มหาเพ็ง
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๗

นางสาวณัฐกานต์ แสงแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๘

นางสาวณัฏฐิกา ภาวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๑๙

นางสาววรรณพร ทองลิมสุด

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๐

นายเทพมงคล ย่ากำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๑

นางสาวปรานี ผิวงาม

๑๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๒

นางสาวศิริลักษณ์ อ่อนดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๓

นางสาวกนกอร จันทะเสน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๔

นายนนทกร เกิดถาวร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๕

นางสาวธิดารัตน์ สงสะอาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๖

นางสาวธิดา สงสะอาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๗

นายวิทยา คุณภาที
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๘

นายธีระศักดิ

์

ธ.น.เฮือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๒๙

นางสาวธัญญารัตน์ ยศรุ่งเรือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๐

นายสุปญยา ประสมพลอย
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๑

นายธีรศักดิ

์

กุลโชติ
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๒

นายธนกฤต เหล่าบุญมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๓

นางสาวอัฉราวัลย์ ฉลองคุณ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๔

นายณัฐ ทองด้วง
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๕

นางสาวสาวิตรี โมะศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๖

นางสาวปยะนุช สีนวล
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๗

นายเควตฉัตร ศรีรักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๘

นายวิวัชชัย อินทะนาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๓๙

นางสาวพุทธิดา แสงแดง
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๐

นายนพรัตน์ เทียบรัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๑

นางสาวเกศมณี แก้วพิกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๒

นายปฏิภัทร ชิณกธรรม
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๓

นางสาวมณีรัตน์ สังข์ทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๔

นายประกาศิต แก้วชิณ
๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๕

นางสาวมาริษา สัมมาวงศ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๖

นางสาวมิลนลิน ดีราชรัมย์
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๗

นางสาวอ้อ สินสันเทียะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๘

นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพ์การ
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๔๙

นางสาวรัตติญา อยู่เย็น
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๐

นายชาญยุทธ นาคทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๑

นางสาวปภัสสร อ่อนดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๒

นายอนุรักษ์ สมานพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๓

นางสาวพรอุลัย สุภาวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๔

นายจิรายุส ธรรมสัตย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๕

นางสาวกัญยา ชาพิภักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๖

นางสาวพิมพสิริ โมราวงศ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๗

นางสาวอภิชญา นพเคราะห์
๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๘

นายจักรชัย แก้วคำพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๕๙

นายวัชระ อินโต
๑๓/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๐

นางสาวจิฬาภรณ์ บุอ่อน
๑๒/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๑

นางสาวพิมพ์ชนก ชนะเคราะห์
๐๒/๐๙/๒๕๓๗

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๒

นางสาวสุปราณี คำแหง
๒๖/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา วัดโพธิพฤกษาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๓

เด็กชายฉัตรชัย มังครัง

่ ่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๔

เด็กชายณัฐพงษ์ วิชัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๕

เด็กชายรักษิต ทาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๖

เด็กชายศุภณัฏฐ์ ยอดคุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๗

เด็กชายอัครพนธ์ สุริโย
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๘

เด็กหญิงกชกร สุริโย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๖๙

เด็กหญิงกัณฐิยา คัทมาร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๐

เด็กหญิงชลิดา กลมเกลียง

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๑

เด็กหญิงฐิติญา ทองโสภา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๒

เด็กหญิงทิพยรัตน์ วงศ์สิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ บุญผุย
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๔

เด็กหญิงมลธิญา แก้วขาว
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๕

เด็กหญิงรติรัตน์ คำก้อน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๖

เด็กชายรพี พรรณา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๗

เด็กชายสรวิช ไกรรบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๘

เด็กหญิงวรรณวลี อุ่นคำ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๗๙

เด็กชายนนทวัฒน์ หินทอง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๐

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีบุญมา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๑

เด็กชายราชัน พินิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๒

เด็กชายเอกพงษ์ พันธ์โสภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๓

เด็กชายเสกสรร ชุมนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๔

เด็กชายเสริมศักดิ

์

ชมภูวงค์
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำมุก
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแวง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๖

เด็กหญิงกลอยใจ นัยนามาตร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๗

เด็กหญิงบุญฑริกา ทำมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๘

เด็กหญิงกนกขวัญ อำมะรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๙

เด็กชายสุขสันต์ เหล่าสนธ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๐

เด็กหญิงอรกัญญา พระสว่าง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๑

เด็กหญิงปานรวี ยุตะวัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๒

เด็กชายนันธณา มัชฌิมะบุระ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๓

เด็กหญิงพรชิตา อิมใจ

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๔

เด็กหญิงลิเดีย แก้วทะนงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโบกม่วง
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๕

เด็กชายธีระวัฒน์ สีแปลก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๖

เด็กชายไชยวัฒน์ อินธิแสง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๗

เด็กชายปรเชษฐ์ จิตรแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๘

เด็กชายวุฒิชัย สารโกศล
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๙

เด็กหญิงอุมากร ทิตะโพธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๐

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

ขันธ์วงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๑

เด็กหญิงจันทร์จรัส พันธ์เพ็ง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
วัดโขงเจียมปุราณวาส

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๒

เด็กชายวัชรายุทธ เหล่าเรือน
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๓

เด็กชายแอลจี เชือดี

้

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๔

เด็กหญิงขวัญนภา ศรีศิลา
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๕

เด็กหญิงชลดา ชาสุรีย์
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๖

เด็กหญิงณิชากร แก้วใส
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๗
เด็กหญิงประกายดาว เคนงาม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๘

เด็กหญิงพรนิภา ต้นกันยา
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๐๙

เด็กหญิงรินลดา ปดนา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๐

เด็กหญิงอรอนงค์ อ่อนสิงห์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงอัญญานี คงศรี
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุตรแสน
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดบุ่งขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๓

เด็กชายสุรชาติ จันทาลุน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๔

เด็กชายวาณิชย์ คำกุณา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๕

เด็กชายชินวัตร พรมงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๖

เด็กชายจิรภัทร ถินนาเมือง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำกุณา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๘

เด็กชายณัฐพงษ์ กันหาญาติ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๙

เด็กหญิงโยษิตา ชาพิภักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุระพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๑

เด็กหญิงอาฐิติยา พรมงาม
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๒

เด็กหญิงอธิชนันท์ รักไทย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๓

เด็กหญิงวรัชยา ชาพิภักดิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๔

เด็กหญิงพิยดา พรมงาม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๕

เด็กหญิงภัศราพร สายนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงสิริยากรณ์ ศรีวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๗

เด็กชายธีรพงค์ คำกุณา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๘

เด็กชายมนตรี โคตรพงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๙

เด็กชายพีรภัทร โคตรสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๐

นายถาวร โพไทร
๐๑/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๑

นางสาวกัญจนวัจน์ ไตรยสุทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๒

นางสาวปฏิมา ใจดี
๐๙/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านนาเมือง
วัดโพธิเมืองวนาราม

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา ศักดิกัณหา

์

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๔

นายพงษ์ศรี โสมเกษตรินทร์ ๖/๙/๒๕๑๑ โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๕

นายบัญชา คชรักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๖

นายสังวร ไอครรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๗

นางสาวสุเมธินี บุญทัน
๑๕/๐๑/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนายูง วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๘

นายกิตติภูมิ รักกุศล
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๙

นายพิทักษ์ คำหา
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ วัดนาฬกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

ธนะจินดา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๑

เด็กหญิงฉัตรพร เหลาผา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๒

เด็กหญิงปณิดา วันทาพรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๓

เด็กหญิงสาวริน สิงห์ษา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๔

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา แสงสุกวาว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๕

เด็กชายธนกฤต สุบรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๖

เด็กหญิงณัฐพร โลนะจิตร
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๗

เด็กชายเลิศทวี สิงหปุรางกูร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๘

เด็กชายรุ่งทวี สิงหปุรางกูร
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๙

นางธารกมล ไชยลี ๘/๗/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๐

นางสาวพิจิตรา ประสานศรี
๑๔/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๑

นางสาววัชรียา พิมสุตะ
๒๓/๔/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองนกทา วัดศรีสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๒

เด็กชายคริสต์มาส โทนผุย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๓

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โรยลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๔

เด็กชายต่อศักดิ

์

กันมงคล
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คุณพาที
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๖

เด็กชายอัครพล ทองทา
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๗

เด็กหญิงกนกพร คณะบุตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๘

เด็กหญิงรัติกาล วรรณศักดิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๙

เด็กหญิงอัยลดา หมันดี

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา อ้วนทูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๑

เด็กหญิงสุรางคนา คำพลงาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๒

เด็กชายชยพล บุญฉวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๓

เด็กหญิงธนิชา ถาวร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๔

เด็กหญิงธนาภา คำทองสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๕

เด็กหญิงไอลดา พุทธรักษา
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๖

เด็กชายภูวดล เสียงเสนาะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๗

เด็กชายอภิชยา สุโพธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงปฐมาวดี มณีสาย
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงสุวิชยา สิงห์เชือ

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แย้มทัศน์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๑

เด็กหญิงปารณี รักษาศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๒

เด็กชายเจษฎา สาระ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ แจ่มแจ้ง
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๔

เด็กชายเขตสยาม พิกุลทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๕

เด็กหญิงศิรประภา เสียงเสนาะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๖

เด็กหญิงเบญจมินท์ ส่งศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๗

เด็กหญิงผุสชรัตน์ คุปตวาณิชย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๘

เด็กหญิงสุภาวดี นันทะวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๗๙
เด็กหญิงอทิตยาภรณ์ จันทร์สูง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๐

เด็กชายเขมทัศน์ กาเผือกงาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๑

เด็กชายไกรพล บุญเอนก
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๒

เด็กชายไชยันต์ การะพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ มณีสาย
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๔

เด็กชายธีรพร พูลเพิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๕

เด็กหญิงเกษฎา รูปใส

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๖

เด็กหญิงจิราวรรณ สุภาพ
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๗

เด็กหญิงชนันดา หมันดี

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๘

เด็กชายยศวริศ ไชยฤทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๘๙

เด็กชายพัฒนพงษ์ พละการ
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๐

เด็กชายอัษฎาภร สุขอนงค์
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบาก วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๑

เด็กหญิงจิตติมา คำหาญาติ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๒

เด็กหญิงจิราวรรณ คงยิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๓

เด็กหญิงรัชนีกร ฟงฮาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๔

เด็กหญิงจันทร์มณี ประเคน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๕

เด็กชายนนทวัฒน์ คำลอย

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหอม วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๖

เด็กชายปกรณ์ สุขดำเมล์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๗

เด็กชายปยะวัฒน์ ผุเพชร
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๘

เด็กชายทรงศักดิ

์

อ้วนเต็ม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๙๙

เด็กชายศรายุทธ สุวรรณตา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๐

เด็กชายสิทธิพร งามจิตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๑

เด็กชายธีระพัฒน์ พันทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๒

เด็กชายสิทธิเวช สุดใจ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๓

เด็กชายอภิวัฒน์ แฝงเมืองคุก
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๔

เด็กชายกุมภา ฝางจันทร์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๔๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๕

เด็กชายประสิทธิ

์

รักษาพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๖

เด็กชายแสงอรุณ มณีสาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๗

เด็กชายจักรกรด เคียบเคียง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๘

เด็กหญิงสุมิตา บุญเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๐๙

เด็กหญิงคำพัน รัตนวิชัย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๐

เด็กหญิงวิพาพร เปาเตียง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๑

เด็กหญิงกัลยาณี คำมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๒

เด็กหญิงยุวธิดา คำน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๓

เด็กหญิงอภิสรา บุญหลาย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๔

เด็กหญิงสุจิรา จิตรีศิลป
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๕

เด็กหญิงกัลยา คำหล่อ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๖

เด็กหญิงชลดา บุตรงาม
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๗

เด็กหญิงโสภิตา จักหล้า
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๘

เด็กหญิงภิญญาพัชต์ ภาษี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๑๙

เด็กหญิงวรรณรัตน์ จันทะหงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๐

เด็กหญิงนฤมล ปองโลก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๑

เด็กหญิงสริสา สมหมาย
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๒

เด็กหญิงปนัดดา แก้วลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๓

เด็กหญิงปริตา ตาลหอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงฐิติพร แก้วเกษ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ไตยนำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๖

เด็กชายธีรพล แสนคูณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๗

เด็กหญิงวนิดา กองคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๘

เด็กหญิงบุษยมาศ ไกยวินิจ
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ พุดแดง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๐

เด็กชายอัตตพล โนรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๑

เด็กชายคมชาญ สันเสนาะ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๒

เด็กชายธีรภัทร พูลเพิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พลัดกลับ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๔

เด็กชายวัชรากร พวงน้อย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๕

เด็กหญิงอรัญญา ตรีศาสตร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ทิพย์ตำแย
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา วงกลม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๘

เด็กหญิงยุวนันท์ สุขเสริม
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๓๙

เด็กหญิงทิฆัมพร ดีไว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๐

เด็กหญิงนำทิพย์ ส่วนบุญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๑

เด็กหญิงศิริรักษ์ คงยิง

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๒

เด็กหญิงฐิติมา พาลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๓

เด็กหญิงฐาปนี พาลา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๔

เด็กหญิงอริสรา นันทวงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๕

เด็กหญิงพจนารถ กลอนโพธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา กันยะกาญจน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๗

เด็กชายพงศกร เตยตะคุ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๘

เด็กชายอิทธิพล แสนมี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๔๙

เด็กชายกฤษณะ ชาหลักคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๐

เด็กชายสาคร ประเคน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๑

เด็กชายเจษฎา สีดาสี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๒

เด็กชายณัฐพล แก้วดวงดี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๓

เด็กหญิงเยาวภา พันธ์พงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๔

เด็กหญิงอลิสา โนรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๕

เด็กชายกัณชัย พวงทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๖

เด็กหญิงอภิญญา ดำรงลักษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๗

เด็กชายวาทิน พันนาดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๘

เด็กชายสมภพ งามจิตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ วัดนาหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๕๙

เด็กชายวรวุฒิ แสงฉวี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สุวะมาตย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตชด.ปงคอม วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๑

เด็กชายภัทรกร พันธ์ละหาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๒

เด็กชายสรรชัย สีวัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๓

เด็กชายเด่นดนัย โคตตะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๔

เด็กชายธีรพงษ์ ประชุมเหล็ก
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๕

เด็กชายจักรพงษ์ โพธิเมือง

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๖

เด็กหญิงธิยาดา ไชยยนต์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๗

เด็กหญิงพรรณรัตน์ เขาแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๘

เด็กหญิงจีระนันท์ สีสุวงศ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๖๙

เด็กหญิงอภิสรา เนตรหาญ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๐

เด็กหญิงจิราวรรณ เปนมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๑

เด็กหญิงจินตนา ทองนำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๒

เด็กหญิงวฬาพร ทองนำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๓

เด็กหญิงนันทิดา บุญเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๔

เด็กชายวีระ สุภาษร
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๑ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงอาทิตยา ปรือทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๖

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

พิมพ์จันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๗

เด็กหญิงปยะดา โคตรสมบัติ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า วัดปงคอมสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๘

เด็กชายวรบดินทร์ ขันทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๗๙

เด็กชายวุฒิชัย ราขภักดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๐

เด็กหญิงกันตา ปลายเนตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา จันทาลุน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๒

เด็กชายสราวุฒิ สีดาศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๓

เด็กชายวายุภักษ์ เกษงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๔

เด็กชายณภัทร ยุตวัน
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๕

เด็กชายปรเมษฐ์ สีดาสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๖

เด็กชายนิค กันหา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๗

เด็กชายเอกวิทย์ คำหา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๘

เด็กชายอาทิตย์ จูมลี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๘๙

เด็กชายณัฐพล คำแดง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๐

เด็กชายพัฒนา ชาริโท
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๑

เด็กชายสิทธิโชค คูณมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๒

เด็กชายสิรภัทร สามัคคี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แดงโสภา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๔

เด็กชายทีรเทพ ลีลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๕

เด็กชายวิศรุต เหมแดง
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๖

เด็กชายเจษฎา ลีลา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๗

เด็กชายจตุพล ยินดีรัมย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๘

เด็กชายโตมร มารุพันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๗๙๙

เด็กชายสุรยุทธ ชาดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๐

เด็กหญิงพนิดา ชูชม
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๑

เด็กหญิงวริศรา เยาวะศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๒

เด็กหญิงสิริกานต์ หินตะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๓

เด็กหญิงจิราพร บรรพตาธิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงภาณิศา สายใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงวริศรา โยธา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๖

เด็กหญิงจันธิมา อเนกา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสาราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๘

เด็กชายอภิรักษ์ ชาริโท
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๐๙

เด็กชายอภิเดช ชาริโท
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๒ / ๓๐๑
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๐

เด็กหญิงนภัสกร ประเสริฐศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๑

เด็กชายคำภี ปลายเนตร
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๒

เด็กชายชัยชนะ แก้วใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๓

เด็กหญิงสาวินี ทาลี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๔

เด็กหญิงวาสนา เสนาใหญ่
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๕

เด็กหญิงสุจิรา ชานนใจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๖

เด็กหญิงพัชราภา หม้อแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๗

เด็กชายวิเชียร ลอยนวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๘

เด็กชายเหมวิทย์ สามัคคี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๑๙

เด็กชายนที จันทร์ส่อง
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๐

เด็กชายธีรภัทร นันทขันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๑

เด็กชายธนโชติ ทานาฤทัย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๒

เด็กชายวศิณ แดงโสภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๓

เด็กชายนัฐพงษ์ คำอ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๔
เด็กหญิงปรัชญากรณ์ จำปาสี

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๕

เด็กหญิงอภิฤดี ดวงไกรแผง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๖

เด็กหญิงนฤมล ประสมพลอย
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๗

เด็กหญิงวรรณิดา ตาดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๘

เด็กหญิงมินรญา ยืนนาน
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๒๙

เด็กชายศุภกรณ์ บู่คำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๐

เด็กชายวรเมธ เริมชัย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๑

เด็กชายภูมินทร์ จันทาทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๒

นายวิชา วงศ์คำตา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีเติง

่

วัดโคกสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๓

เด็กชายศิริชัย ทางชอบ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๔

เด็กชายภักดีภูมิ โคสมบูรณ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๕

เด็กชายนนธวัช ศรีสว่าง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๖

เด็กชายบูรพา หาระวงศ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๗

เด็กชายณรงค์เดช พรมจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๘

เด็กชายปฏิภาณ ทองลิมสุด

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๓๙

เด็กชายศุภกร ฉลองคุณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๐

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทาลุน
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๑

เด็กหญิงอภิภาวดี พันธ์แสน
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๒

เด็กหญิงวิมลฉวี แสงโชติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๓

เด็กหญิงพิณยรัตน์ พวงชมภู
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงอาทิมา กันหา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๕

เด็กหญิงพิมน์มาดา เหล่าพิเดช
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ประชุมแดง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๗

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทะพันธ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๘

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตาลอ่อน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยืนนาน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ มีมัง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงสุกฤตยา กุลบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๒

เด็กหญิงจอมใจ อรจุล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๓

เด็กหญิงวรัญญา วริสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๔

เด็กชายธินกรณ์ คนที
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๕

เด็กหญิงกัลยารินทร์ จันทารุน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๖

เด็กชายรพีภัทร เกษงาม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๗

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

สีราชา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๘

เด็กชายพัชรพล คุณะลืชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๕๙

เด็กหญิงอรัญญา ไผ่โสภา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๐

เด็กชายนราธาร จูมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๑

เด็กชายชิณวัตร คนสูง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๒

เด็กชายวิทยา คุณลือชา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๓

เด็กชายธีรภัทร

่

ปราบภัย
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๔

เด็กชายณัชพล ศรีสว่าง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๕

เด็กชายธนวิชญ์ ช่วยสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๖

เด็กชายสรายุทธ มะยุวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๗

เด็กชายณัฐพล พึงโพธิ

่ ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๘

เด็กหญิงมนัญยา แสวงดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๖๙

เด็กหญิงกัลยา ทองอินทร์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๐

เด็กหญิงกาญจนา แดงโสภา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๑

เด็กหญิงสุกัญญา ทองลิมสุด

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๒

เด็กชายพิธวัส ชาญทะเล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๓

เด็กชายภูมินทร์ สาระธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ไผ่แก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๕

เด็กชายพานิช โพธิสาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๖

เด็กชายสุวสันต์ พึงสิงห์

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วังบรรณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๘

เด็กหญิงศิริประภา ทางชอบ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๗๙

เด็กหญิงพรชิตา เหมแดง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๐

เด็กหญิงสุรีจันทร์ อเนกา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๑

เด็กหญิงธนิตตา สวงโท
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อะเนกา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๓

เด็กหญิงศิริวิมล ฤาชา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๔

เด็กชายเอกรัตน์ ตาดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๕

เด็กชายจำลอง พงศาแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๖

เด็กชายธิติวัฒน์ สังขะวรรณ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๗

เด็กหญิงพลอยชมพู คนที
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๘

เด็กหญิงภัสรา สุภาษร
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๘๙

เด็กหญิงปยะภรณ์ ทองลิมสุด

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๐

เด็กหญิงชลธิรชา แดงโสภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๑

เด็กชายศิริมงคล โนนทิง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๒

เด็กชายพีรพล พันพิลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๓

เด็กชายจักรพันธ์ บันทร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๔

เด็กชายกฤษชัยวัฒ บุญเต็ม
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๕

เด็กชายอาธิตยา ทานาฤทัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๖

เด็กชายญาณพัฒน์ ประหุน

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๗

เด็กชายกวีภัทร เนตระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๘

เด็กหญิงศศิธร ท่าหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๘๙๙

เด็กชายรามินทร์ ส่องแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๐

เด็กหญิงพัชรภา เผ่าคบชม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๑

เด็กชายฐิติพงษ์ เอียมสะอาด

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า วัดสว่างโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๒

เด็กชายณรงค์เดช หาระสาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ทางชอบ
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๕

เด็กชายธนันชัย ระเวรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๖

เด็กชายธันยธรณ์ ประทุม
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๗

เด็กชายนันทวุฒิ แก่นสา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๘

เด็กชายนฤเศรษฐ์ ซาเสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๐๙

เด็กชายรักชาติ โสมเกตรินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๐

เด็กชายสนธยา เหล่าจำปา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๑

เด็กชายอภิรักษ์ ปญญานาม
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดงบัง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๓

เด็กหญิงชลธิชา มุกธวัตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๔

เด็กหญิงนิภาพร นันทบุตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๕

เด็กหญิงณิชาภัทร นงสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๖

เด็กหญิงภัทรสุดา แก้วกึงกลม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๗

เด็กหญิงมายาวี ครองไธสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๘

เด็กหญิงวรรณภา พุทธาทาบ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๑๙

เด็กหญิงสิริยุพา กุลสิงห์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๐

เด็กหญิงสุชาดา โสมเกตรินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๑

เด็กหญิงศิริมล บุตรวงค์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๒

เด็กหญิงปริญสา สีภูเวียง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๓

เด็กชายพิภพพัทร สุภโคตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๔

เด็กหญิงสุกัญญา กาญจนรัตน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๕

เด็กหญิงสิริวรรณ โพธิศรี

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๖

เด็กหญิงจีรนันท์ พันพิลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๗

เด็กหญิงฟาริดา เรียงสา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๘

เด็กชายธัทชัย ประสมพลอย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๒๙

เด็กชายยุทธนา ปาสาบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๐

เด็กหญิงรัชนก ดิษฐเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ รูปจำลอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๒

เด็กชายกันติชา หลายพา
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๓

เด็กชายธีระพัฒน์ สุภาษร
๑๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๔

เด็กชายพิสิษฐ์ นนพละ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๕

เด็กชายโยธา วรสาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๖

เด็กชายรัฐสิทธิ

์

พระสุนนท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๗

เด็กชายวีระชัย ยงยืน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๘

เด็กชายวรุตม์ อินทฤทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์คำผา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๐

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ศิลโสภา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๑

เด็กหญิงลลิตา หอมพรมมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๒

เด็กหญิงสุนิตา สิงหนัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๓

เด็กหญิงจิรภัทร จันทนนท์
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๔

เด็กหญิงสิริกัญญา เหมันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๕

เด็กชายณัฐภัทร สำเร็จรัมย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๖

เด็กชายธนพล ผมงาม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังขะทา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สังข์ทอง
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๔๙

เด็กชายพรอนันต์ พลอ้ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงจิดาภา วิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๑

เด็กหญิงศิรินาถ จันดียืน
๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๒

เด็กชายประสิทธิ

์

พันธ์ชาติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๓

เด็กชายอำนาจ ศรีเทพ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๔

เด็กชายฐิติพงค์ ฑีฆะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๕

เด็กหญิงกณิกา ปลายเนตร
๐๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๖

เด็กชายวุฒิพงษ์ คมไสย์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๗

เด็กชายฤทธิพงษ์ พิมพ์พรมมา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๘

เด็กชายศิริวัฒน์ บัวศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๕๙

เด็กชายพงค์อนันท์ หอมนวล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๐

เด็กชายธนโชติ ยศวิบูรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๑

เด็กชายศุภชัย อุทัยนิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

วัดยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๒

เด็กหญิงกนกอร ธงศรี ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๓

เด็กชายเดชดำรงค์ วงศ์จันทร์
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๔

เด็กชายพงศืวิศิษฐ์ มณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริไทย
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เอียมสุข

่

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ ธงศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง เขืองกลาง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงบุตร ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๖๙

เด็กหญิงวริศรา ทองไทย
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๐

เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองไทย ๑/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) คูขาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ ชินทวัน
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) คูขาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

จันทร์เพชร
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) คูขาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๓

เด็กชายชัยวัฒน์ แก่นจันทร์ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ ชูแก้ว
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๕

เด็กหญิงชลธิชา การินทร์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๖

เด็กหญิงนัณธิญาพร จุติยะ
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๗

เด็กหญิงศิวธิดา ชินทะวัน ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๘

เด็กหญิงธันยธรณ์ จันทร์เพชร
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๗๙

เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดวงตา
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๐

เด็กหญิงฐิติมา เชือสิงห์

้

๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๑

เด็กชายนัธทวัฒน์ ศรีโพธิช้าง

์

๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๒

เด็กชายธนกฤติ ชินทวัน ๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ทองไทย ๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๔

เด็กชายอัศวิน สารบูรณ์ ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๕

เด็กหญิงปนัดดา สืบสิงห์ ๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๖

เด็กชายอนิรุตน์ โสพระสิงห์ ๑/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๗

เด็กหญิงรัชนีกร สืบสิงห์
๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๘

เด็กหญิงจิรัชญา สืบสิงห์ ๑/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๘๙

เด็กชายธวัชชัย สืบสิงห์ ๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๐

เด็กหญิงคุนันยา อยู่สุข
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๑

เด็กชายพรชัย เกษมะณีย์ ๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๒

เด็กชายอิทธิพล มาตผล ๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๓

เด็กหญิงอัจฉรา สืบสิงห์
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๔

เด็กหญิงเกตุสุดา ชินทวัน ๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๕

เด็กหญิงบุญยาพร เชือสิงห์

้

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุดสัมฤทธิ

์

๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชินทวัน ๑/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๘

เด็กหญิงพัดศริน ทองไทย ๑/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๑๙๙๙

เด็กชายอนุยุต ทองจันทร์ ๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๐

เด็กชายพัฒธนะชัย เชือสิงห์

้

๑/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๑

เด็กหญิงพรนภา ชินทวัน ๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๒

เด็กหญิงเรณู ชินทวัน ๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญจริง ๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๔

เด็กชายพีรภัทร ชินทวัน
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ชินทวัน ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๖

เด็กหญิงเสาวรัตน์ สอนทอง ๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๗

เด็กหญิงสุชานันท์ มานะจิตร์ ๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๘

เด็กชายชัยวัฒน์ สืบสิงห์ ๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)

หนองเหล่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๐๙

เด็กหญิงปวรินรัสมิ

์

บุญฑา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๐

เด็กหญิงสลิษา พวงจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะพานทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๒

เด็กชายธนัสวิชญ์ วันทา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๓

เด็กชายภาดา มีศักดิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามน ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๔

เด็กหญิงสุขาวดี พวงจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๕

เด็กหญิงมัทญา บุญจอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๖

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พวงจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๗

เด็กหญิงชาลีนี ทนไทย
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๘

เด็กหญิงฐิตาภา ศรีพุทธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๑๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พิพัฒน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ ยางน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๐

เด็กชายกิติศักดิ

์

สายชมภู
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๑

เด็กชายพีรภัทร บุ้งทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๒

เด็กชายภูมินทร์ พรมลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๓

เด็กชายสิทธินนท์ อินทะนัต
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๔

เด็กหญิงขนิษฐา สมคะเนย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๕

เด็กหญิงจุฬาวรรณ พรมลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๖

เด็กหญิงศิริประภา แก้วใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๗

เด็กหญิงภัทรวรรณ บุ้งทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งซาว นาซาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ วงตรี
๓๑/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๒๙

เด็กชายณภัทร ไชยสาลี ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ บ้านกอก  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๐

เด็กหญิงกานดา อัตราช
๑๖/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๑

เด็กหญิงวรนุช วรรณสุข
๒๑/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๒

เด็กหญิงกมล สมคะเน ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๓

เด็กชายคชายุทธ กิจโกศล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกอก บ้านกอก  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๔

เด็กหญิงวรางคณา ฉลาดแย้ม
๒๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๕

เด็กหญิงนลินนิภา มารมย์
๒๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๖

เด็กหญิงณัฐพร ฉลาดแย้ม
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๗

เด็กหญิงปุษยา แพงสุพัด
๒๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๘

เด็กหญิงธันนิศา บัวภา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๓๙

เด็กหญิงจอมขวัญ อินทรุขา
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๐

เด็กหญิงอภิชญา ชัยสังข์
๑๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๑

เด็กหญิงนิธพร ทับทอง
๓๑/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๒

เด็กหญิงจิริญา จ้อยนิล ๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๓

เด็กหญิงอาภัสรา บัวภา ๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๔

เด็กชายธนพล เทพเกษร
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๕

เด็กชายไชยมงคล ทองทิพย์
๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๖

เด็กชายเสริมพันธ์ ฝากาทอง
๒๖/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

วงษ์สา
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๘

เด็กหญิงสุพัตรา บุญเพ็ง
๒๓/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๔๙

เด็กชายวิระชัย จันทร์เติบ
๒๘/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๐

เด็กหญิงพรรณพษา สุวรรณโคตร
๒๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๑

เด็กหญิงปนัดดา โปแอ
๑๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๒

เด็กชายวัชรพล สารทรัพย์
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๓

เด็กชายอภิมุข จันทร์เติบ
๑๑/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)

ธาตุน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๔

เด็กชายชวัลวิทย์ สนิทพจน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๕๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๕

เด็กชายอภิรักษ์ หมืนสุข

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๖

เด็กหญิงภัทรธิดา กาดำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๗

เด็กหญิงกวิสรา พาชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๘

เด็กหญิงวรรณา ชูชืน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่ง บ้านทุ่ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๕๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ พงษ์พา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๐

เด็กชายวรลิต สารภาพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๑

เด็กหญิงกมลชนก มีสิทธฺ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงธณัฐชา จุลมุกสิก
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๓

เด็กหญิงอภิชาดา บัวระพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๔

เด็กหญิงศิรวิชญ์ สาระบิล
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๕

เด็กหญิงจิตรสิณี เพชรจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๖

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีคุณ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๗

เด็กชายวันฉัตร
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๘

เด็กหญิงพรนภา
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาข่า ปาข่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๖๙

เด็กชายอัศวิน มีคุณ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๐

เด็กชายสิรภพ เชาว์วิเศษ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๑

เด็กชายสุณัฐชนนท์ ดับพิษ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงวรรณภาพร สีส่วน
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ มีคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๔

เด็กหญิงจิระวดี ท่อนคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๕

เด็กหญิงสิราวรรณ มะลิซ้อน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงน้อย แสงน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๖

เด็กหญิงกันยารัตน์ เปยมใจ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ บุญเนตร
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๘

เด็กหญิงนิชานันท์ บุญเนตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๗๙

เด็กชายปราชญ์ลาภ พรมตาไก้
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๐

เด็กหญิงวณิษรา จันทะแจ่ม
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๑

เด็กหญิงวริศรา ภูขมัง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๒

เด็กหญิงชนาภา พานคำตัน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชีทวน ธาตุสวนตาล  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ รวมธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๔

เด็กชายสุรชัย ขันชะลี
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๕

เด็กหญิงศิริลัดดา ทองพราว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ คันธจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน หนองโน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงชลดา ยุทธตระกูล
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๘

เด็กชายภานุพงศ์ คงศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน หนองฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงอมาวดี ศรีเจริญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าศาลา อัมพวันนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๐ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๐

นางสาวอำภา นวลวัลย์ ๘/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๑

นางสาวรำไพร แก่นสาร
๑๕/๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๒

เด็กชายธนกิตต์ แสงเดช
๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๓

เด็กหญิงเขมมิกา ทวยธิสุทธิ

์

๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๔

เด็กหญิงวัลลภา ประจันต์
๒๒/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๕

เด็กชายสุเมธ ชนะบุญ ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๖

เด็กชายประเสริฐ ฉวีวงค์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๗

เด็กหญิงพิชชาพร ศรีเสาวงค์
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ อุบลเลิศ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านชาติ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๐๙๙

เด็กหญิงญาดา สมคะเน

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๐

เด็กหญิงพรรนิดา วรสุทธิ

์

๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๑

เด็กหญิงวชิราพร สังกะเพศ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๒

เด็กหญิงวริศรา จันทร์หอม
๑๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๓

เด็กหญิงศิรดา ลาลี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๔

เด็กหญิงสุนิตา สมคะเน ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๕

เด็กชายทักดนัย วรสุทธิ

์

๒๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๖

เด็กชายภาณุพงศ์ สมคะเน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๗

เด็กหญิงกชกร ใจเทียง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา อุทัยแพน
๑๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๐๙

เด็กหญิงเจตสุภา เครือบุตร ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ บุ้งทอง ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๑

เด็กหญิงญาณิศา แสวงสุข
๒๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๒

เด็กชายธรานนท์ แสงกล้า
๑๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๓

เด็กชายทรงภพ รังสี
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๔

เด็กชายอัมรินทร์ ภูกองชนะ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๕

เด็กชายอาณัฐ ไพรบึง
๒๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๖
เด็กหญิงชนัญชิดาพร การินทร์ ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๗

เด็กหญิงโสภิตา ผิวอ่อน ๖/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญไชย
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๑๙

เด็กชายธันยบูรณ์ พานทอง
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๐

เด็กชายอนุชัย จันทร์ทัย ๙/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๑

เด็กหญิงอังคณา บุญกอง ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดู่น้อย บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๒

เด็กหญิงพัชรี อุ่นจิต ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๓

เด็กชายณัฐนนท์ วรสุทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๔

เด็กชายเจริญชัย อภัยพันธ์ ๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๑ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิวัฒวิทยาวงค์
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๖

เด็กชายปยะวัฒน์ จันโส
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๗

นางสาวณัฐรดา ครองยุติ
๑๔/๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๘

นางสาวชยาภรณ์ การินทร์
๕/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางขีนก

้

บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๒๙

เด็กหญิงอัญชลี แก้วดี ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านศรีสุข บ้านเค็ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๐

เด็กหญิงเกตนาภรณ์ ก้อนคำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๑

เด็กหญิงปณิตา กิงแก้ว

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงภาวิดา บุญมานัด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงแถบ วัดดงแถบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๓

เด็กชายกฤษสนัย นนทะเวช
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๔

เด็กหญิงกันตาภา เพราะยิง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาโพธิใต้

์

วัดบุญธิศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๕

เด็กชายบุญยิง

่

สบธรรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๖

เด็กชายอัครพนธ์ สายงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๗

เด็กชายเตชิต พันธ์ขาว
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ หวังสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๓๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พุทธจักร

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๐

เด็กชายรัชพล ทองวิเศษ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๑

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๒

เด็กหญิงปาริฉัตร แสงกระจ่าง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๓

เด็กหญิงบุณยาพร หิรัญพันธ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๔

เด็กชายวีรพงศ์ พรมทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๕

นางสาวกมล รัตนกุล
๒๒/๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๖

นางสาวศรีประไพ ชัยมา
๑๘/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านกระบูน วัดกระบูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๗

เด็กชายจิรศักดิ

์

พรมไถ่
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๘

เด็กชายธนธร ทองกุล
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๔๙

เด็กชายผาภูมิ งามเชือ

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๐

เด็กหญิงสิริญาภรณ์ ธรรมใจดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๑

เด็กหญิงมนพัทธ์ ถัวนอก
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงปนมนัส นาคสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงปริมาส พูลสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงพรนัชชา อุทัยกร
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ เดชเดิม
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๖

เด็กหญิงชนาพร รัตนกุล
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด วัดท่าลาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๗

เด็กชายธนโชติ สิงหไชย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๘

เด็กชายสุทธิชัย แก้วพรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๕๙

เด็กชายสุริยะ อินทรีย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๐

เด็กหญิงพรสวรรค์ สรสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๑

เด็กหญิงธนัญชนก ไขว้วงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๒

นางสาวกมลชนก วอทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๓

เด็กชายจิรกฤต มูลมัง

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๔

เด็กหญิงจิราพร สุยังกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางกะเดา วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันธวัช
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๖

เด็กชายเนติธร แสงกล้า
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๗

เด็กชายบำเพ็ญ แก่นคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๘

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ เคียงวงศ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๖๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงสีดา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๐

เด็กหญิงเก็จแก้ว บุญกอ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๑

เด็กหญิงญาณิศา จำปานาค
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ ผิวเงิน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๓

เด็กหญิงรจนา หงษ์อินทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๔

เด็กหญิงอิษริญา ผสมทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๕

เด็กชายสุวรรณภูมิ ไชยผา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโอดนาดี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๖

เด็กหญิงพรณภา แสงสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๗

เด็กหญิงวาสนา วงษ์อินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ปลืมจิตร

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงสุกฤตา แก้วมะ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๐

เด็กชายกฤษณะพงศ์ โพธิชัย

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๑

เด็กชายกิตติพศ เครือวงศ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๒

เด็กชายจารุวิทย์ คงดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๓

เด็กชายธณวัฒน์ อาพรศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๔

เด็กชายธนชัย มีสิทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๕

เด็กชายนิธิเมธ ดายภูเขียว
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ วันทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ หวังสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๘

เด็กหญิงจินดาภา บุญยิม

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๘๙

เด็กชายอภิชัย นามวงศ์ษา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๐

เด็กชายเอกสฤษดิ

์

บุญยิม

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๑

เด็กหญิงสุวรรณี คุณมี
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๒

เด็กหญิงศิรารัตน์ เดชะคำภู
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๓

เด็กหญิงกชกร แสนทวีชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๔

เด็กชายวรเมธ กำลังงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงญาณิศา นันทมาตร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๖

เด็กชายธัญธร แสวงวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

พิมพ์ทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๘

เด็กหญิงปนัดดา บินไธสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๑๙๙

เด็กหญิงปยะธิดา พิลาคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๐

เด็กหญิงปาณิสา อุทัยคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๑

เด็กชายจักรพันธ์ มงคล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๒

เด็กหญิงพัสดาภรณ์ มุกดาหาร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๓

เด็กชายญาณกิตต์ เดชะคำภู
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๔

เด็กหญิงวริศรา วรพิมพ์รัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๕

เด็กหญิงศิริโฉม ฉำมณี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๖

เด็กหญิงธันญภรณ์ ทองเหลือง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๗

เด็กชายวรชิต บุญยาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๘

เด็กชายอรรถพล ทองชัย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๐๙

เด็กหญิงอัจฉรา ภิบาลวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๐

เด็กชายธนพนธ์ ตามสีวัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๑

เด็กหญิงภัคธิมา คุณการ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๒

เด็กหญิงสุกฤตา แดนกาไสย
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๓

เด็กหญิงพัชรา อ่อนคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๔

เด็กหญิงแพทชรี อ่อนคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ฟุงสุข
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๖

นายกองมณี อุดมแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๗

นายเทิดศักดิ

์

สุดสี
๒๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๘

เด็กชายมฤคินทร์ วงศ์ด้วง
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๑๙

เด็กชายณํฐนนท์

ั

แฝงกลิน

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ชัชวาลย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๑

เด็กหญิงชิษณุชา เงาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พิมเสน
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๓

เด็กหญิงภาสินี คณะพัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๔

เด็กชายอัษฎายุท วงศ์ด้วง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมสุข
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๖

เด็กชายณัฐดนัย ทองวิเศษ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๗

เด็กหญิงอรปยา มงคล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๘

เด็กหญิงนันทิดา นงค์นุช
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน วัดหนองหิน  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๒๙

เด็กชายสุทิวัส คุณโคตร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๔ / ๓๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๐

เด็กชายอาณา พูลสุข
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๑

เด็กหญิงชนาพร ผุสิงห์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๒

เด็กหญิงทรายแก้ว อินทร์อนันต์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๓

เด็กหญิงปทมวรรณ นาคสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๔

เด็กชายภูมิสิทธิ

์

พวงทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๕

เด็กหญิงจันทร์แรม จินดาศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๖

เด็กหญิงนันทัชพร วงษ์โท
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๗

เด็กหญิงรมิดา ผิวคำ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแดง วัดเหล่าแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๘

เด็กหญิงอภิสมัย บุญลำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๓๙

เด็กหญิงทัธณาวาลัย แซ่ซิม

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๐
เด็กหญิงพลอยมุกดา สายชาลี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยาง วัดกุดกัว

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๑

เด็กชายดนุพล ดอนคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๒

เด็กชายตะวัน เต็มจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๓

เด็กชายภูริพัฒน์ ดึนกระโทก

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๔

เด็กชายรุ่งเรือง เครือชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๕

เด็กหญิงจีรนันท์ สีทาป
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๖

เด็กหญิงธาริณี สัมฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๗

เด็กหญิงภัทรดา บุญศิริ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๘

เด็กหญิงอารยา ปดภัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๔๙

เด็กหญิงอินทรานี เอิบบุญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๐
เด็กหญิงดนงฑ์ลักษณ์

อินทะโคตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เศวียงวาศ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๒

เด็กชายธีรภัทร บุญมัน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองพิมพ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๔

เด็กหญิงวรพรรณ จำรูญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๕

เด็กหญิงวริศรา ดวงเฉลิม
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๖

เด็กหญิงวิมลสิริ ทิศน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๗

เด็กชายคำภา เหนียวพันธ์

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๘

เด็กหญิงนันทินีย์ พรชู
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ บุญบรรลุ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๐

เด็กหญิงกิตติญาพร รากวงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๑

เด็กหญิงกิติยาพร จันทร์คำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๒

เด็กหญิงนันธิดา พันทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดประทาย วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๓

เด็กหญิงพัชรี ทองเติม
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๔

เด็กหญิงวาสนา เขียวขำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๕ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๕

เด็กชายวิทยา โสดา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๖

เด็กชายยศพร คันธศร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๗

เด็กหญิงสุภิญญา มูลมัง

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๘

เด็กหญิงอุษณีย์ แก้วดา
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๖๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พิมพ์เพ็ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๐

เด็กหญิงมทนาลัย เกษศิลป
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๑

เด็กหญิงณิชานาฎ บัวใหญ่
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๒

เด็กชายภาคภูมิ เขียวขำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๓

เด็กชายธนากร พรมลาย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๔

เด็กชายภัทรพงษ์ พึงพันธ์

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๕

เด็กหญิงชไมพร เส้นเกษ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๖

เด็กหญิงอรทัย วงษ์ใหญ่
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๗

เด็กหญิงศุภิสรา งามศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๘

เด็กหญิงชญานิษฐ์ คำเพ็ง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๗๙

เด็กชายพรทิพย์ ขันแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๐

เด็กชายเอกราช เงินลำปาง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๑

เด็กชายวารุฒ บุญปก
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำนาแซง วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๒

เด็กหญิงบุษกรณ์ คำคูณ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๓

เด็กชายวุฒิชัย บุญอาจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๔

เด็กชายนนทวัฒน์ คำพันธ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๕

เด็กชายพุทธิพงษ์ บุญมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๖

เด็กชายนิกรณ์ บุญรักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๗

เด็กชายอนุชิต บุญมา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๘

เด็กชายวัฒนา เรืองแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๘๙

เด็กชายเกรียงไกร บุญรักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๐

เด็กชายธณายุทธ คำพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๑

เด็กชายวรสิทธิ

์

หงษ์มณี
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๒

เด็กชายพัลลภ จันทร์สง่า
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ พรมเกษ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๔

เด็กหญิงสุนันธิดา ศิริเทพ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๕

เด็กหญิงอลิชา สามา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงประภาพร พัวทอง

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงธนิฎฐา บู้ทองรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๘

เด็กหญิงวรรณภา กำลังงาม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๒๙๙

เด็กหญิงอรญา บุญอาจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๖ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๐

เด็กหญิงธารนรินทร์ มะณีย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๑

เด็กหญิงชลดา สีหาโคตร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๓

เด็กหญิงนันธิดา บุญปก
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๔

เด็กหญิงสุพรรษา ทังโส

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๕

เด็กหญิงสุภาพร จันทราช
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๖

เด็กหญิงวริดา บุญลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๗

เด็กหญิงผัสพร สมชือ

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๘

เด็กหญิงธิติมา คำสาลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๐๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศิริคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๐

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ดาวเรือง
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ สีเข้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ผลาเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๓

เด็กชายชัยรัตน์ ไผ่แก้ว
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๔

เด็กชายภาณุพงค์ กันยามา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนขาม วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๕

เด็กชายกิตติพันธ์ พันธ์ศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๖

เด็กชายธงชัย ไชยสำแดง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๗

เด็กหญิงกาญจนา บุญศรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีแจ่ม
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๑๙

เด็กหญิงพรพิณญา จรจิตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทองแจ่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองคู วัดโนนขาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๑

เด็กชายธีรวัฒน์ มะอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๒

เด็กชายนที ตาแก้ว
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๓

เด็กชายเสกสรรค์ ตาแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๔

เด็กหญิงกุสุมาวดี บุญงาม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ดังไธสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๖

เด็กหญิงณัฐพร ใสแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๗

เด็กชายวิกรณ์ ขนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วย วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๘

เด็กชายอนุพงษ์ ดาสี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๒๙

เด็กชายพยัคฆ์ พันธ์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๐

เด็กชายจักรพรรดิ

์

หงษ์มณี
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๑

เด็กชายกบินทร์ เส้นเกษ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๒

เด็กชายศิริวัฒน์ ดูคำธร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๓

เด็กชายอภิวัฒน์ คำพร

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๔

เด็กชายภูมินทร์ เสนาะวาที
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๗ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๕

เด็กหญิงญานิกา เส้นเกษ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดอนโค
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ดวงประภา
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๘
เด็กหญิงประกายดาว ดวงคำดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๓๙

เด็กหญิงอุมาพร ทองนาค
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๐

เด็กหญิงพลอยชมพู เพ็งเทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๑

เด็กหญิงสุภัสสร นนท์ศิริ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๒

เด็กหญิงพาทินธิดา กองแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๓

เด็กชายกิตติคุณ พรเลิศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรเลิศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๕

เด็กชายพุทธชาติ พรรณภพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๖

เด็กหญิงวรัญญา เบาะแสะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๗

เด็กชายโกศล คูณทรัพท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๘

เด็กชายเฉลิมชัย อุดด้วง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๔๙

เด็กชายณัฐพล นนท์ศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๐

เด็กชายทรงเดช เดียงกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๑

เด็กชายธีรยุทธ สำเภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๒

เด็กชายประวีร์ สมพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๓

เด็กชายพงศ์บัณฑิต คำงาม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๔

เด็กชายภาสวิชญ์ คัตวงค์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๕

เด็กชายวิศรุต คำอุด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๖

เด็กชายวีระยุทธ สินทรัพย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๗

เด็กชายวัชรพล คัตวงค์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลาภเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สายเนตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๐

เด็กหญิงกมลพรรณ ทองนาค
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๑

เด็กหญิงจิราพรรณ หาญชนะ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๒

เด็กหญิงดวงดาว เสาร์หิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๓

เด็กหญิงปาริชาติ นาชารีย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๔

เด็กหญิงยลยะดา ดอนโค
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๕

เด็กหญิงวรรณิสา พันธ์สุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญตา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๗

เด็กหญิงอัจฉราพร ชุมนวล
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๘

เด็กชายธนากร ศรีหันต์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๖๙

เด็กชายวัฒธนา ทองวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๘ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๐

เด็กชายศักดา สายชาลี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๑

เด็กชายสุจินดา ทองวงษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ ลาภเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา สายศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๔

เด็กหญิงภัชนิดา สีชัย

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๕

เด็กหญิงศศิพิมพ์ พิมพ์สมาน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาอุดม วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๖

เด็กชายศุภวิทย์ สายบุญ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๗

เด็กชายธนศักดิ

์

แก้วกล้า

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๘

เด็กชายภูวณัฐ หอมทรัพย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๗๙

เด็กชายไชยวัฒน์ ลอดคำทุย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๐

เด็กชายรัตตะวัน พันธ์เพ็ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๑

เด็กชายนัทกร ดอนโค
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๒

เด็กชายบดิน บุญเพิม

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๓

เด็กชายอนุภาพ คำศรี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๔

เด็กหญิงรัตติยากร งามศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๕
เด็กหญิงกุหลาบทิพย์ โชติรัตน์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๖

เด็กชายอังกูร วงษ์เพ็ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๗

เด็กหญิงอรปรียา นามด้วง
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๘

เด็กหญิงปวีณา งามสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๘๙

เด็กชายเกียรติภูมิ บุญเดช
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๐

เด็กชายโชคทวี มันคง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อัตราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ ยาเสร็จ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๓

เด็กชายศตวรรษ ยาเสร็จ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๔

เด็กชายศุภดิตถ์ จันทรง
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๕

เด็กชายศุภฤกษ์ วงษ์วัน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ขันตะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญยัง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงหัวช้าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๓๙๙
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์

มันอำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๐

เด็กหญิงนิภาดา ศรีเวียง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๑

เด็กหญิงมลธิดา สมพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ บัวลา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๓

เด็กหญิงวัชรา สีจันทร์อ่อน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๔

เด็กหญิงศิริเนตร ภูมิคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๖๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงสุภาวดี ชาวชีลอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๖

เด็กหญิงเกวลิน ทานอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๗

เด็กชายสุรชัย สุวรรณศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๘

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทวี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๐๙

เด็กชายกำธร จรเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๐

เด็กชายไชยวัฒน์ เค้ามูล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ศิริวงศ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๒

เด็กชายตะวัน พรมราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ ชูจิตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๔

เด็กชายนนทวัฒน์ ผลาเลิศ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๕

เด็กชายพัฒนา นนท์ศิริ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๖

เด็กชายพีระบูลย์ สมพร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๗

เด็กชายมงคล ผลสุขล
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ ประเคนลี
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๑๙

เด็กชายวิวิธชัย ลาภมาก
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๐

เด็กชายอรรถพร อินธิสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๑

เด็กหญิงกรรณิดา การศรี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๒

เด็กหญิงชิดชนก ศรีแสง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๓

เด็กหญิงแพรวา ดวงแก้ว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๔

เด็กหญิงนิชานัน ศรีคราม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๕

เด็กหญิงรัชสุดา จุฬา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๖

เด็กหญิงพุทธรัตน์ น้อยอิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๗

เด็กหญิงสุจินันท์ นามมหาจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ คงมาก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจกำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๐

เด็กหญิงอรพรรณ บุญตัง

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๑

เด็กหญิงชญานิษฐ์ ไกรสำโรง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๒

เด็กหญิงนิชาภา ถนอมดี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๓
เด็กหญิงประกายแก้ว

พรมสุวรรณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๔

เด็กชายนราวิชญ์ จันทราช
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๕

เด็กหญิงรัตติยา คูณทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๖

เด็กชายวิศิษฎ์ สุธรรมวิจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๗

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

พรมเกษ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๘

เด็กหญิงวริศรา คมขำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ กันยามา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๐

เด็กชายแสงสุรีย์ คมขำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๑

เด็กชายอภิวัฒน์ ดูคำธร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจำปา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๓

เด็กหญิงจิราวรรณ แก่นนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๔

เด็กชายอนุชา ผลแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๕

เด็กหญิงกมลชนก บุญมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๖

เด็กหญิงปาริชาติ คำมัน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๗

เด็กหญิงวรรณวิสาข์ นอลา
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๘

เด็กหญิงวิรากร บัวใหญ่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๔๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สีแสด

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแสนสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๐

เด็กหญิงปยะธิดา ปญญายิง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๑

เด็กชายไชยวัฒน์ บุญพา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๒

เด็กชายนนทวัฒน์ วงค์ประเทศ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๓

เด็กชายปณพัฒน์ คงตางาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๔
เด็กชายพรหมประสิทธิ

์

แก้วก่อง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๕

เด็กชายรัฐพงศ์ บุญชิต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุขประเสริฐ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๗

เด็กหญิงณัฐสุดา ทำดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงณัฐินันท์ พันจันทร์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงทักษพร นำจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๐

เด็กหญิงพลอยชมพู จันทวี
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุดมสุข วัดศรีสว่างวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๑

เด็กชายวีระพันธ์ วรรณทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๒

เด็กชายธนากร โคตะถา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๓

เด็กชายเตวิทย์ มณีสาย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๔

เด็กหญิงธิญากรณ์ สาโสม
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๕

เด็กหญิงวรัทยา ลาประดิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๖

เด็กหญิงศิริเพ็ญ ต้นโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๗

เด็กหญิงญาณิศา สมน้อย
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๘

เด็กหญิงศิริวิภา ม้วนทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๖๙

เด็กชายพงศพัศ มณีสาย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๐

เด็กชายรุ่งตะวัน สาโสม
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๑

เด็กชายสุวิทย์ สุทธิประภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๒

เด็กหญิงรสิตา พรหมอุ่น
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๓

เด็กหญิงสุนิตศา รักษาสัตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๔

เด็กหญิงสายธาร สาโสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๕

เด็กชายสิรภัทร ต้นโพธิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๖

นายธนพล ภูผิวขำ
๒๖/๓/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๗

นายสรสิทธิ

์

กลินบัว

่

๑๗/๕/๒๕๑๔
โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๘

นายสุริยนต์ สมภาร
๑๔/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาเลิง วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๗๙

เด็กหญิงกนกลักษณ์ ปะวะบุตร ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๐

เด็กชายกมล สีหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๑

เด็กชายชาญณรงค์ นาเวียง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๒

เด็กชายรัฐภูมิ กานุสนธ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๓

เด็กชายวีรวิทย์ จันทร์ผอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๔

เด็กชายวีสวัสดิ

์

พาแพง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงกัลยา พิลาสันต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๖

เด็กหญิงกัลยารัตน์ รังไสย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๗

เด็กหญิงกิตติยา สุกะลา
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๘

เด็กหญิงชาลิษา ดวงมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๘๙

เด็กหญิงดารัตน์ พลรักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงปณฑิตา ไชยา
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ อบพรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๒

เด็กหญิงศิริกร วันชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๓

เด็กหญิงสุธิมา ลำสัน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๔

เด็กหญิงอลิสา ทับสีรักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๕

เด็กชายชนาธิป ทิพย์แสง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๖

เด็กชายพงศกร สีใส
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๗

เด็กชายพุฒิพงค์ โภคทรัพย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๘

เด็กชายภูวดล ทองเหลือง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๔๙๙

เด็กชายมนตรา พร้อมสุข
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๐

เด็กชายวชิระพงศ์ ปญจนิรัญกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๑

เด็กชายศักดิศิพงศ์

์

สายคำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิมาตร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๓

เด็กหญิงกาญจนา สังข์ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๔

เด็กหญิงญาณิศา ชัยชาญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๕

เด็กหญิงธิภาดา ดีศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๖

เด็กหญิงพัชรธิดา สังข์ทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๗

เด็กหญิงพิสมัย แสงคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๘

เด็กหญิงสิริรัตน์ ทินโนรส
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๐๙

เด็กหญิงภัคจิรา ชูเชือ

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๐

เด็กชายเทพพิทักษ์ มะนัส
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๑

เด็กชายเกศพงศ์ กัณหา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงภาวินี เหมือนเหลา
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๓

นายธวัชชัย ลาภสาร

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๔

นางสาวปทมา ลาภสาร
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบัวงาม วัดจันทร์ทุมมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๕

เด็กชายสันติ ปานเหลา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ โชติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๗

เด็กชายณัฐภูมิ โชติ
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ แสงสันต์
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๑๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีหานาถ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๐

เด็กหญิงชยาภา จิตรจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๑

เด็กหญิงบุษบา แสงสัน
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๒

เด็กหญิงโยษิตา พร้อมสุข
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๓

เด็กชายทัศนัย รูปแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ผ่องใส

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๕

เด็กชายวิชชากร จิตจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ชาคริเวช
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๗

เด็กชายสิริศักดิ

์

ปดถากุลโย
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๘

เด็กชายภารดร พันธุมาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงจิราวรรณ เถาทิพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงสุชารักษ์ โอชา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๑

เด็กหญิงมาริสา แสงสัน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๒

เด็กหญิงศศิธร ศรีสุระ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ตลอดไธสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๔

เด็กชายเมธาวัฒน์ นาสิงห์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนแฝก วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๕

เด็กชายศิริราช เทพอาสา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยขันธ์
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๗

เด็กหญิงบุญญาพร บุญเรือง
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวทอง วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๘

เด็กชายไตรรัตน์ สุภนิกร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๓๙

เด็กชายนนทวัฒน์ แท่งทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ ทังทอง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๑

เด็กหญิงลักษิกา ลุสำเร็จ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๒

เด็กหญิงกาญจนา อินทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๓

เด็กชายบัณฑิต ไกยเกษ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๔

เด็กชายทิวา บุญสุข
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๓ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๕

เด็กชายจักรกรี จิตรจันทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๖

เด็กชายสันติ ปอมหิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี วัดราษฎร์สามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๗

เด็กชายอภิรักษ์ เอียมนอก

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๘

เด็กชายอภิเชษฐ์ ขจรกลิน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๔๙

เด็กชายเจษฎา จันทร์หอม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๐

เด็กหญิงญารินดา คำรัตน์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๑

เด็กหญิงจันทร์ฉาย เหล่าสาร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๒

เด็กหญิงกชกร งามเนตร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๓

เด็กชายบุญสนอง กนกหงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ มังสีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๕

เด็กชายดนุสรณ์ ชัยบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๖

เด็กชายสุรยุทธ ราชเวช
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๗

เด็กชายชลิต สายมณี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ยุวะวาสน์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๕๙

เด็กหญิงเกศกนก คำสา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๐

เด็กหญิงจิรติกานต์ อรรคบุตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๑

เด็กหญิงสใบทอง สาโสม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๒

เด็กหญิงสุภาสิณี มะระโซ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๓

เด็กหญิงกนกอร ยิมเนียม

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๔

เด็กชายฐิติกร ทองไทย
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๕

เด็กชายสหภาพ บัวใหญ่
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๖

เด็กชายสิทธิวัฒน์ ผ่องศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๗

เด็กชายฤทธิชัย จันทเขต
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา คำรัตน์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๖๙

เด็กหญิงเกษกนก สุระเทพ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๐

เด็กหญิงศรีประภา พันบุปผา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๑

เด็กหญิงพวงเพชร โกทู
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๒

เด็กหญิงทิโนทัย โรมพันธ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๓

เด็กหญิงปยฉัตร สืบซุย
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วเคนมา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๕

เด็กหญิงสรนันท์ บุญสะอาด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๖

เด็กชายสหภาพ พันบุปผา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๗

เด็กชายรพีภัทร รูปงาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๘

เด็กชายศิรวุธ ผาหยาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงอัจฉรา บาลแย้ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๔ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๐

เด็กหญิงศศิธร รุสำเร็จ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๑

เด็กหญิงนุชจิตรา แก้วสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๒

เด็กหญิงพัชราภา บุญธรรมมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๓

เด็กหญิงจินดารัตน์ มุกดาหาร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๔

เด็กหญิงวันวิสา สิงห์สังถำ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๕

เด็กหญิงบุษรา สมคะเณย์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๖

เด็กหญิงประภาศิริ วิลาพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๗

เด็กหญิงวิภาดา สุตพรม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา คูณมี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีรักษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๐

เด็กหญิงนพรัตน์ อินโสม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๑

นางสาววิไลวรรณ ศรีกุล
๒๐/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองสนม วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๒

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วนิล
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ ละนิโส
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๔

เด็กชายธวัชชัย คำภา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๕

เด็กชายวีรภาพ สาลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๖

เด็กชายกิตตินันท์ สายสี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๗

เด็กชายประสิทธิชัย พรชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงพิมสุดา ภูบุตตุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๕๙๙

เด็กหญิงศิรประภา ลารัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๐

เด็กชายศักดิพล

์

โคตะบิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๑

เด็กชายธีรวิทย์ นามจำปา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เสาคำ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๓

เด็กชายวรชิต เสาร์คำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๔

เด็กชายธวัชชัย สังวาล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๕

เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีชัย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวชกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปรือทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงดวงพร ชาวนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๐๙

เด็กหญิงศุภิสรา วงละคช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๐

เด็กหญิงพรนิภา งามศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๑

เด็กหญิงพลอยชมพู กันทะวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ธาตุไชย
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๓

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สังข์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๔

เด็กชายกิตติณัฐ สุทธิแพทย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา วัดหนองสนม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๕

นางสาวพรชิตา ทิลาแสน
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๖

นางสาวอรพินท์ หวังดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๗

นายเกียรติศักดิ

์

ทองลืม
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๘

นายธนชัย ระดาพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๑๙

นางสาววิชุดา ขันวิชัย
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๐

นางสาวรัตนาพร ขันวิชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๑

นางสาวลิตตยา จิตจันทร์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๒

นางสาวทัศนีวรรณ เสาร์คำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๓

นางสาวพัชรี โมคทิพย์
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๔

นางสาวฤทัยวรรณ ทุมาสิงห์
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๕

นางสาวพนิดา พิลาแสน
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๖

นางสาวพรชิตา รอบโลก
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๗

นางสาวอริสา พิมพ์ภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๘

นางสาวนำฝน หวังดี
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๒๙

นางสาวกิงกาญจน์

่

หงษ์เหิน
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๐

นางสาวสุพัตรา อนุดำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๑

นางสาวณัฐวดี นนท์ศิริ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๒

นางสาวอารียา วรรณสิทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๓

นางสาวพรพิมล ไชยรัตน์
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๔

นางสาวพิไลวรรณ ไชยรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๕

นางสาวเย็นฤดี มังสีดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบัวงามวิทยา หนองสนม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๖

เด็กชายอนุภาพ ภูพวง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๗

เด็กหญิงธนาพร ศรีสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๘

เด็กหญิงสุทธิดา สมนึก

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๓๙

เด็กชายชเยศ อาริภู

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๐

เด็กชายจักษ์กรี สายเนตร
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๑

เด็กชายนันทกร ปริโยทัย
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๒

เด็กชายศุภชัย จอมหงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ มรรคา
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนากระแซงศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ช่างทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๕

เด็กหญิงประครอง สีม่วง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๖

นางสุพิณญา เหล็กเพ็ชร
๒๙/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนากระแซง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๗

เด็กชายฐิติวุฒิ สำโรง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๘

เด็กชายเจ้าพระยา สุวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๔๙

เด็กหญิงแขนภา อนุพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๖ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๐

เด็กหญิงนารีรัตน์ ยอยเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๑

เด็กหญิงอลิษา เนียงภา
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญพร้อม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๓

เด็กหญิงศิริวิมล อระดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๔

เด็กหญิงอาภัสรา รอดคำทุย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๕

เด็กชายดนุพร เขตบุญพร้อม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๖

เด็กชายประกฤษฎิ

์

ฉลาดลำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๗

เด็กชายธนากร หาคำบุตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๘

เด็กชายอมรชัย สุวรรณภาพ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๕๙

เด็กหญิงเมธาวี สว่างศรี
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงภนิดา หอมจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงปยาอร คุณปอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๒

เด็กหญิงจตุพร จิตอิน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๓

เด็กหญิงปยะพร กัญญาสาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๔

เด็กหญิงวรวรรณ วันวาน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๕

เด็กหญิงอลิสา จรรยากรณ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๖

เด็กหญิงมาลัยพร พรไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๗

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์พวง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๘

เด็กชายวีระศักดิ

์

ฉิมภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๖๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภูษา
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงโสภิตา บุญมาก
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๑

เด็กหญิงเกวลิน โฮมจูมจัง
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๒

เด็กหญิงจิรนันท์ แก่นสาร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๓

เด็กหญิงนันทิดา ฟงฮาด
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๔

เด็กหญิงปนัชดา จิตรประเสริฐ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๕

เด็กหญิงวิภาดา สีผาด
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๖

เด็กชายกิติกร เสริมแก้ว
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๗

เด็กชายธีรวัฒน์ ผุยพรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ อุดมผุย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๗๙

เด็กชายวีรพงศ์ อุดมผุย
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๐

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ธานี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๑

เด็กหญิงจุฑามาศ สาระภัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๒

เด็กหญิงบัวตอง ขอมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๓

เด็กหญิงขวัญศรี เกือสุข

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๔

เด็กชายปาณรวัฒน์ นาสิงห์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๕

เด็กชายเจตษดา วนาพันธ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๗

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ปกพันธ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๘

เด็กชายเทวา การะเกษ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๘๙

เด็กชายนนทนันท์ สาธุจรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๐

เด็กหญิงกนกวรรณ จิตรประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๑

เด็กหญิงนรินทร กิงพรม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๒

เด็กชายมีชัย สาระภัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๓

เด็กหญิงพุ่มเพชร คำภาชาติ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๔

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ศรีจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๕

เด็กหญิงสุภาวิณี โสดา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๖

เด็กหญิงสไบทิพย์ โสภา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๗

เด็กหญิงเกดสุดา เกือสุข

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๘

เด็กชายปณชัย ศิริวาลย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๖๙๙

เด็กชายทักษ์ดนัย นกศิริ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๐

เด็กชายกฤษฏา จันทร์พวง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๑

เด็กชายปริวัฒน์ ปานทะสุต
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๒

เด็กชายพันธกานต์ ศรีจันทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๓

เด็กหญิงดลพร โสดา
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๔

เด็กหญิงดอกไม้ สุวรรณกูฏ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๕

เด็กหญิงอรอนงค์ กนกหงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๖

เด็กหญิงปนัดดา ศรีหาผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วรพุฒ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวาง วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๘

เด็กหญิงวิรัญชนา พามาดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๐๙

เด็กหญิงนันทวรรณ วรรณกุล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๐

เด็กหญิงสิรินา ขอนแก่น

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๑

เด็กหญิงอรกัญญา มันคง

่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๒

เด็กชายปณิธาน เขือดประโคน

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๓

เด็กชายนนทพัทธ์ ตรีสา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๔

เด็กชายณัฐยศ คำสระแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๕

เด็กหญิงปริชญา สายแก้วราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา วงค์ตะลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๗

เด็กหญิงกัญญาภัทร จำปาเณร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๘

เด็กหญิงกชกร จำปาเณร
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๑๙

เด็กหญิงณัฐชา กุศลพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๘ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๐

เด็กหญิงนภาพร บุญกอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๑

เด็กหญิงนิรมล เกิดโสม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สายโน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๓

เด็กหญิงกานต์รวี ธงหิมะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๔

เด็กชายพัชรพล ขวัญโต
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๕

เด็กชายไกรสร สิงห์แจ่ม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ เหล่าฮ้อ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงลดามณี ศรีรัตนลิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๘

เด็กหญิงพวงเพชร เดชะคำภู
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๒๙

เด็กหญิงธนาภรณ์ อุทัยมา
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๐

เด็กหญิงสวรส บุญสนอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๑

เด็กหญิงเขมจิรา บุสภาค
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๒

เด็กชายพิทักษ์ชน จันทพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เทพาลุน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๔

เด็กหญิงกัลยา นิลโอโล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๕

เด็กหญิงธัญกร อัญโย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๖

เด็กหญิงสุชานันท์ วันทาดา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์เพ็ญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๘

เด็กหญิงสุพร ใจภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๓๙

เด็กหญิงนาตาลี คันที
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๐

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ กัญญาชาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๑

เด็กหญิงสุรภา ศรีธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๒

เด็กหญิงพิชชากร บุญเกตุ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๓

เด็กหญิงอุมาพร วันทาดา
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไฮ วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๔

เด็กหญิงอารีย์ พิมพ์ไชย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๕

เด็กชายพิชัยยุทธ อารีย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๖

เด็กชายชินกร ผ่านสุรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๗

เด็กชายบุญยู้ ฐิตสาร
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๘

เด็กชายพัฒนกร มาลีสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๔๙

เด็กชายภาคินัย จันทร์ประไพ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๐

เด็กหญิงนันทิชา ประดับวงศ์
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

โสมาพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๒

เด็กชายพรชัยชนะ ขำรัมย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๓

เด็กหญิงอมราวดี จันกระจ่าง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๔

เด็กชายวัชรพล มณีวรรณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๗๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๕

เด็กชายวุฒิธวัช บัวบาน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๖

เด็กชายรักษา ดวงแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๗

เด็กชายนพพร พึงสุข

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๘

เด็กชายนนธกานต์ ธิมาทาน
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๕๙

เด็กชายณัฐพล ชิณโคตรพงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๐

เด็กชายชัยนันท์ โชติสนธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๑

เด็กชายกฤษฏา โสมาพิมพ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๒

เด็กหญิงอาภัสรา สุขสำราญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์ เกตุศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๔
เด็กหญิงพลอยศิลาพร

สมคะเณ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๕

เด็กหญิงกัญญาพัชร ประทุมเลิศ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๖

เด็กหญิงอธิติยา พิมพ์พันธ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๗

เด็กชายธีรชาติ อ่อนวรรณะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิชัยศึกษา วัดนาเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๘

เด็กชายเทวฤทธิ

์

แก้วสวัสดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๖๙

เด็กหญิงนลินนิภา เดชแสง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๐

เด็กชายบรรณวิชญ์ ภูริวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๑

เด็กชายลิขสิทธิ

์

วงทองนิล
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๒

เด็กชายวรเทพ ศรีใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขุนเภา
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงณัฐพร โสภาพิษ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงณัฐริญา กาทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๖

เด็กหญิงธนัชญา บุญโสภา
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๗

เด็กหญิงธีรนาฏ คู่แก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๘

เด็กหญิงนฤมล ไชยหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๗๙

เด็กหญิงนันธิญา ศรีดาเรือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๐

เด็กหญิงวนิดา นนทเสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๑

เด็กหญิงอริศร คำภาทู

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ วิสาพรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนจิก วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๓

เด็กชายนวพล แก้วสีใส
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๔

เด็กหญิงณฐิกา ชุมจันทร์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๕

เด็กหญิงพรพรรณ วรรณประภา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๖

เด็กหญิงรัตนา ลาภูธร
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๗

เด็กชายอรรถพล จันทะศิลา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องคำ วัดปาห่องเตย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๘

เด็กชายวายุ ศิริวงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๘๙

เด็กชายนภัทรกร บุญมานัน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

โยยรัมย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๑

เด็กหญิงสุวิมล จันทะปะชู
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๒

เด็กหญิงชนันภรณ์ พาพะหม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๓

เด็กหญิงศศิธร นวลจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๔

เด็กหญิงสายฝน ชราศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ โสมาพิมพ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๖

เด็กหญิงนันทนา เวชสาร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๗

เด็กหญิงปฐมพร ทองสลับ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๘

เด็กหญิงดาริกา สีทาราช
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๗๙๙

เด็กหญิงสุพัตรา มวลพรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๐

เด็กหญิงอภิญญา สีทาราช
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๑

เด็กหญิงอภิญญา สากุลา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๒

เด็กชายอภินันท์ ประถมเสาร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๓

เด็กชายชนพล บุญสูง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลาง วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โนรินทอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๕

เด็กชายธีรภัทร คำภาชาติ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๖

เด็กหญิงกิมนภัทร เกตุรักษา
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๗

เด็กชายวิศนุ นวลงาม
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกษรักษา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๐๙

เด็กหญิงชลลัดดา วงษาทุม
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๐

เด็กหญิงชมพูนุช บาตสุวรรณ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๑

เด็กหญิงปริชาติ บุญใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๒

เด็กชายอติชาติ บุญมี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๓

เด็กชายเกษฎา คำไหล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

หยุ้มหาด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๕

เด็กชายนนทพัทธ์ โมพา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๖

เด็กชายสุธาสิน ธรรมศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๗

เด็กชายอนุวัติ

์

ธานี
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๘
เด็กชายฤทธิฒิรงค์ชัย

์

สายสุพรรณ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๑๙

เด็กหญิงรัชนีกร ปุริวัน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ โมลานิล
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๑

เด็กหญิงพัทรพิมล ศรีปตเนตร
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๒

เด็กหญิงนีรชา คำนาโฮม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๓

เด็กชายอดิศร อุตปา
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๔

เด็กชายชนะชัย บุดสีนนท์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๕

เด็กหญิงนิภาพร คัสดี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๖

เด็กหญิงสุปรียา ศิริเต็ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๗

เด็กหญิงณัฐวรา พิมษร

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๘

เด็กหญิงธนวรรณ วันริโก
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๒๙
เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์

จันทร์แสง
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเตย วัดหนองเงินฮ้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๐

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ มนเทียน
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๑

เด็กชายทัศน์พล ทมตะขบ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๒

เด็กชายรพีภัทร บำเพ็ญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๓

เด็กชายศิริชัย สายทวี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๔

เด็กชายมงคล สินทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๕

เด็กชายอนุพงค์ บุญเติม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๖

เด็กชายอภิศักดิ

์

ถินขาม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๗

เด็กหญิงพัชรพร มหามาตย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๘

เด็กหญิงรจรินทร์ ไชยงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๓๙

เด็กหญิงนิติยาภรณ์ พุ่มแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงปาณิตา จันทร์เวียง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๑

เด็กชายพิพัฒน์ คูณคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๒

เด็กชายจักรภพ บุตรสีพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๓

เด็กชายเจษฎาพร ธรรมพิทักษ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๔

เด็กหญิงจรินทร์ธร หัวคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๕

เด็กหญิงวิภาดา อ่อนขันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๖

เด็กหญิงนิภาพร สาธร
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๗

เด็กหญิงวรรณภา วิชาหาญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๘

เด็กหญิงนิภาพร ชุมมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๔๙

เด็กชายภัทรดนัย ใยอุ่น
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๐

เด็กหญิงธิติมา ศรีสุพรรณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๑

เด็กชายธนกฤต อินลา
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๒

เด็กชายวีระภาพ คำมี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๓

เด็กชายสราวุฒิ ว่องไว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๔

เด็กหญิงปริญญา แก้วอาษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๕

เด็กหญิงสุพรรษา แก้วรักษา
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงสุภิญญา ยอดคำมี
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๗

เด็กหญิงภัควดี แก่นลา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๘

เด็กหญิงมายร์ เหงียน ทิ เฮือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๕๙

เด็กชายจิรภัทร แสงนวล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๒ / ๓๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๐

เด็กชายเมฆ อำพรศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๑

เด็กชายทินกร วงษ์อินตา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๒

เด็กชายประสพศักดิ

์

แก้วพวง
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๓

เด็กชายอนันตทรัพย์ ปรัสพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๔

เด็กชายอิทธิพล บุญมาทน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ บุญมานัด
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๖

เด็กหญิงนันท์นภัส เชือนิน

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๗

เด็กหญิงนฤมล แดงสะอาด
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๘

เด็กหญิงปุณยาพร มากาโร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๖๙

เด็กหญิงภัทรินทร์ ยอดคำมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๐

เด็กหญิงอนัญญา แก้วสง่า
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ เผือคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวเจริญ วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๒

เด็กชายกฤษณะ บัวหลาย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๓

เด็กชายทินภัทร แก่นลา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๔

เด็กชายทศพร แสงรุ่ง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๕

เด็กชายทศภูมิ สีลาที
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๖

เด็กชายอิทธิพล โชติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๗

เด็กหญิงจริชยา สารกอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๘

เด็กหญิงนิจจารีย์ พันธ์ใย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๗๙

เด็กหญิงณิชกานต์ อังคะ
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๐

เด็กชายประตินันท์ สุรธรรมจรรยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

รักผลดี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๒

เด็กชายอภิรักษ์ ทองจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง วัดบัวเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๓

เด็กชายวุฒิจักร สมความคิด
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๔

เด็กหญิงปยะพร วิสาพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๕

เด็กหญิงนรีกานต์ มาสู่
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๖

เด็กหญิงวิลาสินี คล้ากระโทก
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๗

เด็กหญิงศรีสุดา จำปาขีด
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา

์

วัดท่าโพธิศรี

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๘

เด็กชายก้องหล้า ภูมิคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๘๙

เด็กชายเจตริน จันทร์จิตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๐

เด็กชายเจษฎากร ปริหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๑

เด็กชายพงศธร แสนโสม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๒

เด็กชายสุริยันต์ จันทวี
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๓

เด็กหญิงกนกวลัย เจริญหมืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๔

เด็กหญิงกรรณิกา มันคง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๕

เด็กหญิงกัลยา แสนทวีสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๖

เด็กหญิงณงค์เยาว์ คงมาก
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๗

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำจันดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๘

เด็กหญิงนภัสสร พุ่มจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๘๙๙

เด็กหญิงปนัดดา อุ่นใจ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๐

เด็กหญิงพรนัชชา ผาดี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๑

เด็กหญิงลักษมณ ทองรัตน์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๒

เด็กหญิงวิลัยวรรณ สายพิมพ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๓

เด็กหญิงศศิธร ศรีบัว
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๔

เด็กหญิงสุธีมา สีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๕

เด็กหญิงอริสรา สิงสีทา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๖

เด็กชายวุฒิชัย คำภาแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๗

เด็กหญิงสุกัญญา หอมเงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๘

เด็กหญิงนราภรณ์ สมหมาย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำครัง

่

วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๐๙

เด็กชายนนทวัฒน์ สวัสดิพงษ์

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๐

เด็กชายภูริทัศน์ บุตรบัว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๑

เด็กชายวิชิต จำปาขาว
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๒

เด็กชายวัฏจักร แสนทวีสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๓

เด็กชายสถาพร บานที
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๔

เด็กชายสุริยา พยัฆธา
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๕

เด็กชายอาทิตย์ ศิริเทพ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๖

เด็กหญิงณรัตน์ดา บุญธง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ ศรีสมบูรณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๘

เด็กหญิงสุธาสิณี หอมจันทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๑๙

เด็กหญิงอมลรดา คูณพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๐

เด็กชายธนากร ว่องไว
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๑

เด็กหญิงยุวธิดา มุคำ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๒

เด็กชายกรกฏา สีหานาม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๓

เด็กชายจารุวิทย์ คำพันธ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๔

เด็กชายณัฐภรณ์ ภักดีล้น
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๕

เด็กชายอพินัด พันเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลักพรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๗

เด็กหญิงพรทิพย์ รัตนโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๘

เด็กหญิงอรทัย ทิพเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๒๙

เด็กชายโกศล ลองสำลี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๐

เด็กชายปารเมฆ สีสม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๑

เด็กชายภานตะวัน คูณพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๒

เด็กชายภัทรพล บุญประกอบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ ประจักษ์จิตร
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๔

เด็กหญิงโชษิตา รัตทยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๕

เด็กหญิงอรวรรณ สีสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๖

เด็กหญิงคณึงนิตย์ ชนะพันธ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์นาม
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๘

เด็กชายเทพจักรี สถาวร
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๓๙

เด็กชายปณิธาน ศิริเทพ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๐

เด็กชายยงยุทธ์ มงคล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๑

เด็กหญิงพารุณี มีศรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๒

เด็กหญิงเมธาวี จำศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๓

เด็กหญิงวิภาวดี อุราสาย
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๔

เด็กชายพรหมพิริยะ พันธ์คำเสน
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๕

เด็กชายเตวิช วิพาหะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีหามะ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๗

เด็กหญิงกาญจนา บุญมาก
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๘

เด็กชายวิทยา เพ็งแจ่ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๔๙

เด็กชายเทวา คำมูล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๐

เด็กชายภูธเนศ รากวงศ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๑

เด็กชายธิวา วงศ์สุทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๒

เด็กชายมนัส กิงวัน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๓

เด็กชายวีระศักดิ

์

ก้อนแก้วมณี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๔

เด็กชายนพรุจ รากวงศ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ วายทุกข์
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๖

เด็กชายมานะ ชัยศิลป
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๗

นายณรงค์ สีผึงทอง

้

๒๗/๕/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๘

นายณรงค์ เขียวสด ๗/๕/๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๕๙

นางณัฐกฤตา บัวทิพย์
๒/๑๑/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๐

นางสาวนุชนาตย์ โพธิสุวรรณ

์

๑๘/๘/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๑

นางพิมพ์พร บุญจือ
๑๒/๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๒

นางมิรา หอมจันทร์

๑๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๓

นางลักษณววรณ รูปแก้ว
๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๔

นางสาววิลาวัลย์ กรแก้ว
๒๑/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๕

นายสังวาลย์ วุฒิเสลา ๓๐/๗/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๖

นางสุจริตรา ลัทธิวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๗

นางสุวลี สุวรรณกูฏ
๑๔/๖/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๘

นายหม่อน พงษ์ชะอุมดี ๑๐/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๖๙

นางอุทัยวรรณ พรหมพล ๒/๖/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านนานวล วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๐

เด็กหญิงวรรณพร สมณะกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๑

เด็กหญิงสุพัตรา รักพงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๒

เด็กหญิงอรนภา บุญมาก
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาประดู่ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๓

เด็กชายก่อเกียรติ อังคุระศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๔

เด็กชายชนะภัย พันธ์พงษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๕

เด็กชายธนากร ปานแดง
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๖

เด็กชายปรียาวัฒน์ หาวงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๗

เด็กชายพงษ์ธวัช ทศิละ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๘

เด็กชายอัษฎา พันธ์เพ็ง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๗๙

เด็กหญิงกานดา ส่งเสริม
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๐

เด็กหญิงยุพิน ทิวาพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วงศ์นาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๒

เด็กหญิงอรนิชา สัตย์ธรรม
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ วัดคำครัง

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๓

เด็กหญิงเนตรนภา พันธฤทธิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๔

เด็กหญิงพรรณิภา จันทร์เขียว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๕

เด็กหญิงทิพภาพร ปญญาแสง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร เขตรเขือน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๗

เด็กหญิงเนตรนภา แก้วมาเกิด
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บัวใหญ่
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ต้นคำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๐

เด็กหญิงวริศรา รัตนพงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๑

เด็กหญิงพิจิตรา ลาภมาก
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๒

เด็กหญิงกนกทิพย์ ทองลอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๓

เด็กชายกัณฑ์พัฒน์ โพธิเอม

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๕

เด็กหญิงรัชนีกร พินทุ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๖

เด็กชายอนุชา ศรีตะสาร
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๗

เด็กหญิงนวลจันทร์ แจ่มสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๘

เด็กหญิงธีรนาถ คำชะไมตรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๒๙๙๙

เด็กชายอรรถณชัย บุญใจรักษ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๐
เด็กหญิงกฤติยารัตน์ แสงคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญหล่อ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๒

เด็กหญิงอรญา คำพิกุล
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๓

เด็กหญิงปานทิพย์ ภายไธสง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๔

เด็กหญิงทิพวรรณ จันทร์จิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๕

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณ์สาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๖

เด็กหญิงสุพรรษา วงษาราช
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๗

เด็กชายอุทิศ จำปาจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๘

เด็กชายเนวิน เขตตะคุ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๐๙

เด็กชายภานุพงษ์ พรมศรี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๐

เด็กชายอภินัทธ์ คำจุ่น
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๑

เด็กชายวทัญู พลศิลป
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๒

เด็กชายวุฒินันท์ เจียมทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๓

เด็กชายธนา พักสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๔

เด็กหญิงณัฐชา กลินกุหลาบ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๕

เด็กหญิงทิฆัมพร สุกใส
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๖

เด็กหญิงลัคนา แสงศิริ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๗

เด็กหญิงอริศรา จันทร์จิตร
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๘

เด็กหญิงศิริพร ปองคำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๑๙

เด็กหญิงพราวดาว สุริวงค์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๐

เด็กชายวุฒิพงษ์ สุริวงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๑

เด็กชายเจษฎา ศรีมุงคุณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๒

เด็กชายนิติภูมิ พิมพ์วงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๓

เด็กชายกิตติพงษ์ พวงสร้อย
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๔

เด็กหญิงสุธิดา บุญวัง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๕

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ชาสมพร
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๖

เด็กชายอนุชา โอสถ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๗

เด็กชายณัฎฐนันท์ มาเกิด
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ พงษ์สถิตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๒๙

เด็กชายจาตุรนต์ แสงสาย
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๐

เด็กชายธนพนธ์ บุดดา
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๑

เด็กชายธนภัทร แสงกล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๒

เด็กชายธีระวัฒน์ ทีเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๓

เด็กชายพศิน มินาผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงชญาดา จีราคม
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินทะไชย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๖

เด็กหญิงสาวิตรี บุญเอือ

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๗

เด็กหญิงพรหมพร คลืนพลกรัง

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเวตวันวิทยา วัดเวตวันวิทยาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๘

เด็กหญิงอรพรรณ คูหา
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๓๙

เด็กหญิงนำฝน อารมณ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๐

เด็กหญิงกาญจนา ศรีสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงอลิสา ปาทะวิง
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๒

เด็กหญิงสุพรรณิกา คำมะกุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแขมเจริญ วัดแขมเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๓

เด็กหญิงสวรส กุดโต้ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๔

เด็กหญิงภัทติยา เฉลิมศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ธานี
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงชลธิชา มีแววแสง
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๗

เด็กหญิงฐิติพร กันทะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาโมง วัดปาโมงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๘

เด็กชายธีร์ธวัช รัตนวงศ์ษา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๔๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน รุ่งเรือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๐

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วมงคล
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงอัษฎาพร สายบัว
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงปยะนันท์ บรรโล
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๓

เด็กหญิงเกศสุดา สาระดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๔

เด็กหญิงพรพิมล ดุมแก้ว
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๕

เด็กหญิงสุภลักษณ์ เกษร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๖

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ฉัตรวิไล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกษร
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๘

เด็กชายธนวัฒน์ อาทิตย์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๕๙

เด็กหญิงพรธีรา คูณแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๐

เด็กชายเสฏฐ์ธวัฒน์ พลบุปผา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๑

เด็กชายกรวีรัตน์ แจ่มสกุล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๒

เด็กชายปตนะ วิสีปตน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๓

เด็กหญิงธนนันท์ บุดสีนนท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๔

เด็กหญิงนาขวัญ ศรีวิศร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๕

เด็กหญิงเมธาพร นามเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๖

เด็กหญิงธัญกร แก้วทุมทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๗

เด็กหญิงชิดชนก นิลเกตุ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๘

เด็กหญิงUHUI JUNG
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๖๙

เด็กชายกฤษณะ ประคองพันธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม วัดศิริสารคุณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๐

นางสาวจิราพร เรืองศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๑

นางสาวนิตยากร มุราศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเดชอุดม วัดแสงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๒

นายปรีชา สวัสดี ๒/๙/๒๕๔๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๓

เด็กชายมณัฐศักดิ

์

ปญญาเหล็ก
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โสภามา
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

สิมพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๖

เด็กชายสุพจน์ อาสานอก
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เลขตราสาร
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๘

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สีมาวัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๗๙

เด็กหญิงธิติกานต์ ศรีมณฑาทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๐

เด็กหญิงวรรณิศา แสงคำ
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ บุษบิน
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๒

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บุษบิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๓

เด็กชายสมยศ โคตรคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วจันเถิน
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๕

เด็กชายสมภพ แก้วพิทักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๖

เด็กหญิงเกตุศิริ ศรีแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๗

เด็กชายวิมุติ จุลวิถี
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สลักคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๘๙

เด็กชายชัยชนะ มาลาสาย
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๐

เด็กชายสมปราชญ์ ตามบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๑

เด็กชายสิทธิชัย พุ่มจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๒

เด็กชายสุรธรรม พรเพ็ชร
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๓

เด็กชายอดิศร สีบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๔

เด็กหญิงประทานพร อินทะนาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๕

เด็กหญิงสราวลี พงษ์สวรรค์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ จันทร์แจ้ง

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๗
เด็กหญิงจันจิราพรรณ

ราชมาลา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๘

นางสาวกชพรรณ ตังพาเรือง

้

๕/๑๒/๒๕๒๖
โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๐๙๙

นางสาวกัลยาณี ยาพลัง ๕/๗/๒๕๓๖ โรงเรียนเมืองเดช วัดเวียงเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๐

เด็กชายทินกร ครสาย
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๑

เด็กชายปรัชญา เทียมราช
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๒

เด็กชายพิฆเณศ เพียราช
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๓

เด็กชายพิศักดิ

์

โมคทิพย์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๔

เด็กชายฤทธิไกร แก้วลา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๙ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

มุทาพร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๖

เด็กชายเจนณรงค์ ขำตา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๗

เด็กหญิงกาญจนา เรืองธรรม
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๘

เด็กหญิงเกษสุดา ทาวะรัตน์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงชลดา แสงเงิน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงฑิตฐิตา พรมวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๑

เด็กหญิงรภัทภร โพธารินทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๒

เด็กหญิงปาริชาติ ธนะรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๓

เด็กหญิงปาริชาติ เทียมราช

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๔

เด็กหญิงพัชราภา บุตรเคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๕

เด็กหญิงวิชุดา ปอมหิน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา วังทอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๗

เด็กชายรัฐภูมิ เสริมสร้าง
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ สุขหนา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๑๙

เด็กชายณัฐวัฒน์ เสริมสร้าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๐

เด็กชายบดินทร คูพรมมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๑

เด็กชายภาวิน เหมรักษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๒

เด็กชายภาสวุฒิ ปอมหิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๓

เด็กหญิงกาญจนา ต้นเกตุ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๔

เด็กหญิงจีรนันท์ เผือแผ่

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๕

เด็กหญิงจิดาภา แก้วไวยุทธ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๖

เด็กหญิงฐิติกานต์ ไชยครุฑ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๗

เด็กหญิงมัลลิกา โนรีรัตน์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๘

เด็กหญิงธัญยพร ตะกลมทอง
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๒๙

เด็กหญิงรัชนีกร ถาวรศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๐

เด็กชายจักรกฤต ทองแดง
๑๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๑

เด็กหญิงดวงฤทัย สายกันดก ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา พาลึก
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๓

เด็กชายธณัฐชัย วิชาชัย
๒๗/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๔

เด็กชายธีรภัทร์ ดอนธานี
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๕

เด็กชายธีรวุฒิ รุ่งเรือง
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๖

เด็กหญิงนันนพัฒน์ สีทา ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๗

เด็กชายวสุพล ศรีหาบัญฑิต
๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๘

เด็กหญิงศิริประภา ไชยคำ
๑๙/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงหนูพลอย ผิวอ่อน
๑๒/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๐

เด็กชายอนุสรณ์ วันโย
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๑

เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีบุญเรือง
๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๒

เด็กชายจิระศักดิ

์

หมืนมโน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๓

เด็กชายเทวินทร์ พันพิบูลย์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๔

เด็กชายบัญญพล คำผายจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ ชะนะเคน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๖

เด็กชายมงคล ไกยสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๗

เด็กชายรติพงษ์ วงค์ใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๘

เด็กหญิงขวัญฤทัย นะโส
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๔๙

เด็กหญิงนงนภัส โมราษฎร์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๐

เด็กหญิงนัยนา จันทร์พวง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๑

เด็กหญิงพนิดา ขาวเครือ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๒

เด็กหญิงพิยดา จันทร์แดง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๓

เด็กหญิงภัคจิรา หมายหมัน

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๔

เด็กหญิงวรรณนิดา ศรีคุณ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๕

เด็กหญิงวรนุช ใจภัคดี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๖

เด็กหญิงอาทิตยา แสวงสาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๗

เด็กหญิงอรทัย ขันโท
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๘

เด็กชายกฤษณุช์ ศิริวงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๕๙

เด็กชายนัฐพล ศรีกุศล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๐

เด็กชายปฏิพล ศรีสุระ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๑

เด็กชายพินิจ ศรีหาบัณฑิต
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๒

เด็กชายอภินันท์ นิยืนรัมย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๓

เด็กหญิงนิตติยา แก้วเขียว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๔

เด็กหญิงปย์วรา บุญแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๕

เด็กหญิงมุกมณี ไชยรัตน์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๖

เด็กหญิงยลวดี หัตถะวงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๗

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอกบวรภาค

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๘

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์ทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๖๙

เด็กชายเจมศรัณย์ ขันทะวิชัย
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ วัดโนนใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๐

เด็กหญิงวราภรณ์ อยู่คง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๑

เด็กชายพันกร สาขา
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๒

เด็กชายศุภกฤต กองแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๓

เด็กชายกิตติชัย ลารัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๔

เด็กชายธนากร ขนทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๑ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๕

เด็กชายวิทวัส ประมนต์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๖

เด็กชายอนุเทพ ไชยราช
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๗

เด็กชายจักรี มีศีลธรรม
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๘

เด็กชายเทิดศักดิ

์

ลาภาพันธุ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๗๙

เด็กชายดัสกร กุศล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๐

เด็กหญิงชลณธาร ประมนต์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ภักดีล้น
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๒

เด็กหญิงสุนันทา ประมนต์
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๓

เด็กหญิงยุวนันท์ ผ่านไฟ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๔

เด็กชายกิตติโชค ไชยบัวรินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๕

เด็กชายก้องเกียรติ ชงโชติ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สลักคำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๗

เด็กหญิงไพลิน ประมนต์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๘

เด็กชายบดินทร์ ทองสมุทร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๘๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

ภูมิชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๐

เด็กชายทรงสิทธิ

์

สาขา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๑

เด็กชายทวิน โมคทิพย์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ ประมนต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๓

เด็กชายอนุภัทร โมคทิพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๔

เด็กชายตะวัน ไชยบัวรินทร์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๕

เด็กชายวิทธวัฒน์ สุทธิสาร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๖

เด็กชายเพชรกล้า เสตรา
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๗

เด็กหญิงกนกภรณ์ ภักดีล้น

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๘

เด็กหญิงณัฐนันท์ ประมนต์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๑๙๙

เด็กหญิงพรพิมล สะถา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๐

เด็กหญิงสุภาพร กองพันธ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๑

เด็กหญิงอริสา สาฤทธิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปสนา
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๓

เด็กหญิงวรัญญา จุลลานันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๔

เด็กหญิงธนัฒพร โมขทิพย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๕

เด็กหญิงศรัณยภัทร นิสดล
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๖

เด็กหญิงลัดดานันท์ นามธรรม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๗

เด็กหญิงจิราพร กุศล
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๘

เด็กหญิงรัตติกาล เกตุพันธ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๐๙

เด็กหญิงอนิศรา บุญเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๒ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๐

เด็กหญิงชุติมา โมคทิพย์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๑

เด็กหญิงปรางทอง หนองฮ้าง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๒

เด็กหญิงรัชฎาพร ศรีเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๓

เด็กชายจักรพันธ์ มณีรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๔

เด็กหญิงกานต์สินี ไชยบัวรินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๕

เด็กชายณัฐพล บูรณศิล

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง วัดบ้านบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๖

เด็กชายปฏิภาณ อินทวงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๗

เด็กชายพิริวัชร ศาลาแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๘

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ อินทวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๑๙

เด็กหญิงนิชานันท์ นิสราช
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๐

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วิภาหะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๑

เด็กหญิงศันศนีย์ ขันโท
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สังคะโห
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๓

เด็กหญิงสุนิสา ประสมพันธ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ เกตุพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๕

เด็กชายพงษ์ดนัย ไชยสนุทร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๖

เด็กชายนพนันท์ ศรีหาบัณฑิต
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๗

เด็กชายอนิรุจ สีหาบรรดิษฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๘

เด็กหญิงเมฤดี อินทวงศ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๒๙

เด็กหญิงกัลยา แสขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๐

เด็กหญิงปนิดา อินทะวงศ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๒

เด็กหญิงปรางชมพู ภักดีล้น
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๓

เด็กหญิงเกวลิน จรนิตย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๔

เด็กหญิงสุทธิดา สีหาบรรดิษฐ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ขันโท
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินทวงศ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๗

เด็กชายวุฒิไกร ไชยขวัญ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๘

เด็กหญิงกมุทพร ขันโท
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๓๙

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พันธ์บุปผา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๐

เด็กหญิงสุดาวรรณ สีหาบรรดิษฐ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๑

เด็กหญิงอัยลดา บัวกอ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๒

เด็กชายธนา พามาดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหมากมาย วัดปาหมากมาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๓

เด็กชายอมรเทพ มะขามปอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๔

เด็กชายธวัชชัย กัญญาพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๕

เด็กชายมนตรี สุพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๖

เด็กชายเดชฎากร สมบัติหลาย
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๗

เด็กหญิงอภัศรา โคตรทารินทร์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๘

เด็กหญิงจอมขวัญ วงค์ทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๔๙

เด็กหญิงดาวกระจาย สุบัน
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๐

เด็กหญิงละอองดาว วงค์พินิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๑

เด็กหญิงกรวิภา สุภาพันธ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๒

นายวัชรินทร์ ภักดี
๑๘/๙/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๓

นางสำนวน วรวัฒน์ ๗/๖/๒๕๐๔ โรงเรียนบ้านคำสำราญ วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา ละนิโส

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๕

เด็กหญิงนงลักษณ์ หอมเย็น
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๖

เด็กหญิงพิมพิศา วิเศษวิสัย
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๗

เด็กชายขวัญเพชร วันริโก
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๘

เด็กชายนนทัช พระหามาตย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๕๙

เด็กชายศุภกิตต์ มิตราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๐

เด็กชายศุภากร มิตราช
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๑

เด็กชายศุภวิชญ์ คนที
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๒

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงกล้า
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๓

เด็กหญิงชลธร กายสิทธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๔

เด็กหญิงธนพร กายสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๕

เด็กหญิงปาณจรีย์ วงษารี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๖

เด็กหญิงอุมาพร วงคำผา
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๗

เด็กชายรัฐภูมิ กำวิชา
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๘

เด็กชายณัฐมน รอดจันทร์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๖๙

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บัวผัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๐

เด็กชายปฏิวัติ นักลำพันธ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๑

เด็กชายปรมัทธ กตัญู
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๒

เด็กชายพรชัย ตำนิชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๓

เด็กชายภูตะวัน กตัญู
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๔

เด็กชายภูพิพัฒน์ พุทธวงศ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๕

เด็กชายมงคล คัทธรินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๖

เด็กชายวิทยา สนัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๗

เด็กหญิงณัฐพร ไชยชนะ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๘

เด็กหญิงดวงฤทัย เวทนา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๗๙

เด็กหญิงธิดาไพร ทองโสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๐

เด็กหญิงฟาประทาน ผลคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๑

เด็กหญิงระลินธร สามิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๒

เด็กหญิงสุดาวัลย์ ขันตี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงอรวี สุขสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงรัชนีกร นามวงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๕

เด็กชายดนัยเดช สีจันทะมุล
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๖

เด็กชายธนพัฒน์ วงสุธา
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๗

เด็กชายศักรินทร์ พรมโสภา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๘

เด็กชายจตุพล คำพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงวราภรณ์ บุญธรรม
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๐

นางสาวจันทร์เพ็ญ พึงเพ็ง

่

๑๔/๕/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๑

นางทิพวรรณ โสวันนา
๓๐/๑๑/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๒

นางราตรี บุญแสน
๑๔/๕/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๓

นางวิชญาภรณ์ พิลาโสภา ๖/๑/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๔

นางวิยะดา คำภาทู
๑๔/๒/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๕

นางสาวสินีนาฏ ใกล้ฝน
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๖

นางไกรศรี ภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๗

เด็กชายทินกร สาริพันธ์
๒๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๘

เด็กชายนัฐพงษ์ ตะระจิต ๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๒๙๙

เด็กชายเอกรัตน์ พาตาโส
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เนืออ่อน

้

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๑

เด็กชายศักดิดา

์

พิมมาตย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กุลศิริ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ใสสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๔

เด็กหญิงสุกัณยา สร้อยศักดิคำ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๕

เด็กหญิงนันทิชา มิตราช
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ เหง้าน้อย
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๗

เด็กชายรณพีร์ รักโคตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๘

เด็กหญิงขนิษฐา จันทร์พรแสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๐๙

เด็กชายสันติสุข กาสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๐

เด็กชายเดชทวี พิมพานิช
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๑

เด็กชายสิทธิโชค มิตราช
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๒

เด็กชายกฤษฎา ละนิโส
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๓

เด็กชายเกรียติศักดิ

์

ขันโท
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงกรองแก้ว ทองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงสุฑารัตน์ มิตราช
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๖

เด็กหญิงประภาพร ปราบชมภู
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๗

เด็กหญิงสมร ปราบชมภู
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๘

เด็กชายพัชรพล จำปาแดง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๑๙

เด็กชายวิชิต น้อยทะวงค์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๐

เด็กชายณัฐพล นาคบุญ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๑

เด็กชายสุวรรณภูมิ อุทาพันธ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๒

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ราชประทุม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๓

เด็กหญิงชลธิชา กัญญาพันษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดเสาเล้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๔

เด็กหญิงสุเมธา มณีภาค
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ควรชม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ควรชม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๗

เด็กหญิงพิมญาดา จัดสาน ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๘

เด็กชายสัภยา ดวงพุฒ
๑๒/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๒๙

เด็กชายอัครโยธิน จูมพลสา
๒๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๐

เด็กหญิงดาราทิพย์ คู๋แก้ว ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๑

เด็กชายพรชัย มะลิซึง

่

๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๒

เด็กหญิงสุจิตตรา ภาคนานา
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๓

เด็กชายบุตริน อินบุตร
๑๕/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๔

เด็กหญิงสุจิตรา แจ่มใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๕

เด็กหญิงพลอยไพลิน วันคำ ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๖

เด็กชายเขมทัต ทองเลิศ
๒๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๗

เด็กหญิงนิชานันท์ รุ่งเรือง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๘

เด็กชายเมธัส ปองแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๓๙

เด็กชายปญจนาสต์ มัฐผา
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๐

เด็กชายพิภัช วงสุวรรณ์ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๑

เด็กชายธนกร ลานนท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๒

เด็กชายนราศักดิ

์

ชาวไทย
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๓

เด็กชายรชตะ บุญค้อม ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๔

เด็กชายจิรกฤต สังข์ทอง
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๕

เด็กชายธราเทพ ทองคำ
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๖

เด็กชายอธิวัฒท์ ไทยกุล ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๗

เด็กหญิงเสาวนี มาสูตร
๒๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงปพิชชา ธารสะอาด
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๔๙

เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ใจกล้า
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๐

เด็กชายทรงศิริ บุญเติม
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๑

เด็กชายรุ่งอรุณ สุดไชย ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๒

เด็กชายบัญญพนต์ พันแสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๓

เด็กชายธนกร แดงโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๔

เด็กชายกฤษกร สมพล ๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๕

เด็กชายธนาคิม ไท้ทอง
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๖

เด็กหญิงกนกรัตน์ ดีพัฒน์
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๗

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีสำราญ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๘

เด็กชายฉัตรดนัย ไกรนอก
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๕๙

เด็กชายสราวุฒิ ผลจันทร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๐

เด็กชายพงศกร ช่วยสุข ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๑

เด็กหญิงวรรณิศา บุตรจันทร์
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๒

เด็กหญิงกชกร จันทะยางค์
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๓

เด็กหญิงณัฐชา ขันธะ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๔

เด็กชายพงษ์ปณต เยาวรัตน์ ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๕

เด็กชายสวิตต์ แสงหิน
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๖

เด็กหญิงประภาศิริ นามวงษา
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๗

เด็กหญิงญาณิศา แก่นมัน

่

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๘

เด็กหญิงจิราพร วงษ์บัว ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๖๙

เด็กหญิงสุพรรณนา ลือชา
๒๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๐

เด็กชายธนภัทร พันธ์สุวรรณ์
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๑

เด็กหญิงอารยา ผ่านแผ้ว
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๒

เด็กหญิงวิลาลัลย์ ศรีธรรมมา
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๓

เด็กชายวิทูรย์ คูณยา
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๔

เด็กหญิงทิพวรรณ วงษาบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๕

เด็กหญิงรสิกา คณารูป
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๖

เด็กหญิงเพชรา ว่องไว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๗

เด็กหญิงเจนจิรา ปททุมมา
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองนา
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๗๙

เด็กชายรัฐภูมิ คำทวี
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๐

เด็กชายภัทราวุธ ทาดี
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๑

เด็กชายจิระวัฒน์ บุญเรือง ๔/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิชัย

์

ศรีโพธิชัย

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๒

นางสาวสิระพร สายสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๓

นางสาวทิพย์วิมล ชืนใจ

่

๐๒/๑๐/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์ศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๕

เด็กชายมงคล สมอทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๖

เด็กชายอัครพล จิตตะโล
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๗
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ยืนสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๘

เด็กชายธนศรณ์ แจ้งจิตร
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๘๙

เด็กหญิงสุจิตรา ม้าวไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๐

เด็กหญิงปวันรัตน์ แก้วเนตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๑

เด็กหญิงภัทราภา ฉำชืน

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๒

เด็กหญิงณัฐริกา กุสะกะ
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๓

เด็กชายปรัตถกร ช้างเผือก
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๔

เด็กชายอภิรักษ์ กำมา
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๕

เด็กหญิงบุษราคัม หอมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกุศกร ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๖

เด็กชายนิกร มาลาดาษ
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เหลือมหล้า

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๘

เด็กชายชวัลชัย อานนท์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๓๙๙

เด็กชายธีรภาพ หลงชิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๐

เด็กชายนัฐพล พามี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๑

เด็กชายภูรินทร์ ทัดไทย
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๒

เด็กชายกฤษณะ บุดดา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๓

เด็กชายปวริศ แสนทวีสุข
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๔

เด็กหญิงกชกร อุ่นศรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๕

เด็กหญิงนุชติกานต์ เจริญท้าว
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๖

เด็กหญิงวรารัตน์ ทำธุง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๗

เด็กหญิงปาริชาติ โตศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดสมดี ไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๘

เด็กชายศิริพัฒน์ สิทธิน้อย

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๐๙

เด็กชายคมเพชร ทองหล้า
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เคลิมกระโทก

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๑

เด็กชายธนพร โทลา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๒

เด็กชายพานเพชร จรลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๓

เด็กชายปติภัทร อภัยโส
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๔

เด็กหญิงชฎาพร แจ้งจิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๕

เด็กหญิงสิริกิติยา อสุรินทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๖

เด็กหญิงอัญจิกา เจริญรอย
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๗

เด็กหญิงณริสสา แถมวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๘

เด็กหญิงราตรี จรลี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงวรัญญา เกษียร
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๐

เด็กหญิงอุมากร กุก่อง

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๑

เด็กหญิงพรทิวา สาบก
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกจาน มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๒

เด็กชายอิทธิกร พูลศิริกิจ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๓

เด็กชายธนากร หมายสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๔

เด็กชายธานี ชุลีกร
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๕

เด็กชายราชวัตร สิงห์สีทา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๖

เด็กชายกวิน อ่อนโสภา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ บุญอ่อน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๘

เด็กชายกวิตา ภูคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๒๙

เด็กชายธีรภัทร แช่มช้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๐

เด็กชายธนชาติ กฤตภาสโภคิน
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๑

เด็กชายณัฐภรณ์ รักสุด
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๒

เด็กหญิงอรวงศ์ ศรีสุระ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๓

เด็กหญิงพรพรรณ มณีกรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๔

เด็กหญิงพิชญาภา หลงชิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา บุตราษฎร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๖

เด็กหญิงแอนนา ปูคะภาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงจีรนันท์ สมบูรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ คำทา
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๓๙

เด็กหญิงภัณทิรา ราชูกร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๐

เด็กหญิงสุธาสินี แสงจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๑

เด็กหญิงชญาดา แก้วเนตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกน้อย มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๒

เด็กชายจิรายุส มะลิทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๓

เด็กชายถิรวัฒน์ ริเริม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๔

เด็กชายศุกลวัฒน์ มะลิทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๕

เด็กชายสุริยันต์ ศรีภักดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๖

เด็กชายอติชาติ ลาชูกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๗

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ พึงภพ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๘

เด็กหญิงนิภา วงษ์วรรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา โกพลรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๐

เด็กหญิงกนกอร วงษ์กระนวน
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๑

เด็กชายวีระภาพ โคทา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชืนใจ

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๓

เด็กชายธนชัย สาระคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๔

เด็กหญิงนัยนา โลมรัตน์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๙๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๕

เด็กหญิงจิรภิญญา พวงพันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๖

เด็กหญิงวิมลนัฐ คุมพล
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๗

เด็กหญิงปยภัส เจริญท้าว
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๘

เด็กชายณัฐชนน ชัยงาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีสุข มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๕๙

เด็กชายภัทรพล สระแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๐

เด็กชายชาญยุทธิ

์

ไชยกาล
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๑

เด็กชายณัฐพล ผาเหลา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ เสาธง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๓

เด็กหญิงชลธิชา ทรายผา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา ริเริม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๕

เด็กหญิงธารทองแท้ ชุลีกร

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๖

เด็กหญิงประภัสสร ตุ้มมาศ
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๗

เด็กหญิงภัทรวดี สุขคง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๘

เด็กหญิงมลิวัลย์ ใจแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๖๙

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จันทราช
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๐

เด็กหญิงศศวรรณ แก้ววงศ์ษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๑

เด็กหญิงสุจิตรา สายทรัพย์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๒

เด็กหญิงสุพัตรษร พันธ์สุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๓

เด็กหญิงอรไพลิน นันทวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๔

เด็กชายนาถวัฒน์ นาลาด
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๕

เด็กหญิงปยะรัตน์ ชินจิตร

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๖

เด็กชายธนวันต์ สีสุข
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๗

เด็กชายนันทนาการ อุ่นใจ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ มุจจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๘

เด็กชายปยะพงษ์ วิลามาศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๗๙

เด็กชายพงศธร พรหม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๐

เด็กชายอนุทัย พวงแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ขันที
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๒

เด็กชายธรรมรัตน์ ทาตา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๓

เด็กชายพงศกร ลอยมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๔

เด็กหญิงชวัลรัตน์ กาญจนพัฒน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงสตาภัทร วิลามาศ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๖

เด็กหญิงปรีสาภรณ์ วงค์คำ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๗

เด็กชายเทวินทร์ หวังผล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๘

เด็กชายพิสิฎฐ์ ขันแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๘๙

เด็กหญิงนำทิพ สุภาว์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๐

เด็กหญิงอรนิตย์ นามเขียว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๑

เด็กหญิงจรรยมรฑน์ รอดภ้ย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๒

เด็กชายคณิศร พรรคทิง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเดือ

่

อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๔

เด็กชายกาญจะณ อินทร์ตา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๕

เด็กชายศรมงคล ขุมคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๖

เด็กหญิงกนิษฐนาฎ ลุณพัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๗

เด็กหญิงกวินทรา สุขศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๘

เด็กหญิงภัทรวดี พรมลุน
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๔๙๙

เด็กหญิงพัชรพร พวงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ อันตรมัคคาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๐

เด็กชายคุณากร ประสานศรี
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๑

เด็กชายธนานัติ สุขโข
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แจ่มใส
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมคุณ
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๔

เด็กชายชัยวุฒิ จิรโชติธรรมกุล ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๕

เด็กชายเทพพิทักษ์ เครือแสง ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๖

เด็กชายทักษ์ดนัย คล้ายคลึง ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๗

เด็กชายธนาสาร สวนลำใย ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๘

เด็กชายณภูมิ ฉุนเจริญ
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๐๙

เด็กชายณัชพล สมหมาย
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๐

เด็กชายตะวัน แสนสี
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๑

เด็กชายนำมนต์ ศรีภา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๒

เด็กชายประภากร พึงภพ

่

๒๘/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๓

เด็กชายพุฒธิชัย บุษดี
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

วงษ์ปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๕

เด็กชายวิศรุต จำปาปา
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๖

เด็กชายสหชัย ผ่องใส
๒๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๗

เด็กหญิงกชกร ฐิตะสาร
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ เจริญรอย
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๑๙

เด็กหญิงชนกานต์ เหนียวคง
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๐

เด็กหญิงทัศนี พรมคุณ
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๑

เด็กหญิงธิดาภา สิงห์ธวัช
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๒

เด็กหญิงเนตรอัปสร ปตพี
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๓

เด็กหญิงภัชราพา ไชยแสนสวด
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ จำปาปา ๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๕

เด็กหญิงอริษา บัวขาว
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๖

เด็กหญิงอาทิตา จันทมา
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๗

เด็กชายพรายแก้ว ซันอินทร์
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๘

เด็กชายบูรพา อินตะแก้ว
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๒๙

เด็กชายจรัล นางาม
๑๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๐

เด็กชายนิติภูมิ สุขนวล ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๑

เด็กหญิงเกวลิน รูปช้าง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๒

เด็กหญิงปริยาภรณ์ หาระสาร ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๓

เด็กหญิงสุพรรณิกา นนท์วงษา
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนางิว

้

ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๔

เด็กชายกรวิชญ์ สาระพันธ์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๕

เด็กชายนรเทพ ขุ่ยภูมี
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๖

เด็กชายวิสิษฐ์พล อาจวิชัย ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา วงศ์คำนา
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก พวงเกตุ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสงยาง ทุ่งศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๓๙

เด็กชายจิรายุทธ ปสสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๐

เด็กชายธนศิลป บุญเย็น
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๑

เด็กหญิงวรัญญา สีดาวงศ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แรงเขตการณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๓

เด็กชายสราวุฒิ ดวงมาลา
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๔

เด็กชายอานนท์ เพ็งดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๕

เด็กหญิงกรรณิกา ดวงมาลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๖

เด็กหญิงปยธิดา เวชภิบาล
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๗

เด็กหญิงญาดา ฉลาดหมุน
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๘

เด็กหญิงณัฐกมล สมอทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๔๙

เด็กชายณัฐพันธ์ วัจนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปสสา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๑

เด็กหญิงชนาภา ศรีวรรณคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๒

เด็กหญิงชนาพร ศรีวรรณคำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๓

เด็กชายเมธี อุ่นสา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๔

เด็กชายพีรภัทร มิงเมือง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๕

เด็กชายณัฐดนัย คู่แก้ว
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๖

เด็กหญิงสิรประภา แสงสว่าง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ยุตกิจ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๘

เด็กหญิงวรัญญา มิงมูล

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๕๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดาวงศ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๐

เด็กหญิงโชคนภา สมพล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๑

เด็กหญิงจิรสุดา อุ่นสา
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๒

เด็กหญิงขวัญกมล โคตรทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๓

เด็กหญิงพิมพิศา พรหมชาติ
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๔

เด็กหญิงเบญจวรรณ ปนะกาโส
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๕

เด็กหญิงกรรณิกา ไพจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๖

เด็กชายอิทธิกร เพ็งดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๗

เด็กหญิงชลธิชา บับพตา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตากแดด ศรีตัสสาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๘

เด็กหญิงนำเพชร พันธนี

๐๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๖๙

เด็กหญิงปทณวรรณ์ พาร์สัน
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รูปช้าง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๑

เด็กหญิงศิรินภา สองสี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๒

เด็กหญิงนิลุบล วรรณรัตน์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๓

เด็กชายทศพร พิมราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

งามจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๕

เด็กชายชยพล บุญสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๖

เด็กชายชัชวาล วิลามาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สายตรง
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๘

เด็กชายธนโชติ โพธิพา

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๗๙

เด็กชายธนาธิป บุญตาม
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๐

เด็กหญิงศิรัญญา ศรีวงษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๑

เด็กหญิงพิชญาภรณ์ สายเนตร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามเปย อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๒

นางสมควร จารุตัน
๒๒/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๓

นางสาวสุกัญญา สาระรักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๔

เด็กหญิงจิระนันท์ ดาผา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๕

เด็กหญิงชลธิชา รูปช้าง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๖

เด็กหญิงจิรัชยา รักมัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนตะมุน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๗

เด็กชายกุลชวาล วริสาร
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๘

เด็กชายพีรดล แกะมา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๘๙

เด็กชายมานิตย์ ภูมามอบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย เสาร์ศิริ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๑

เด็กหญิงชิดชนก แสงวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รอดจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๓

เด็กหญิงอนัญพร โกมลศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๔

เด็กชายพัฒนพงษ์ พรพรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๕

เด็กชายฉัตรโชค แก้วพรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๖

เด็กหญิงสิริรักษ์ เขาสิงห์โตทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๗

เด็กหญิงจิรัชยา สวัสดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคิแลน อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๘

เด็กชายกิตตินันท์ ขันคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๕๙๙

เด็กชายภาสกร พรมพุทธา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ใจนวล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๑

เด็กหญิงวาสนา ขันศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๒

เด็กหญิงกรวิภา จันทะเนตร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๓

เด็กหญิงอารยา บุญช่วย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๔

เด็กหญิงจิราพร วอระคุณ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๕

เด็กชายณฐกร อัครศิลป
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาหมุด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๖

นางดรุณี สร้อยคำ
๒๙/๐๘/๒๕๐๓

วัดท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๗

นางหนูกร ดวงเดือน
๒๒/๑๒/๒๕๐๘

วัดท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๘

นางอุทัย สืบเชือ

้

๑๔/๐๒/๒๕๑๓

วัดท่าบ่อแบง อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๐๙

นางฝง วิลามาศ
๒๓/๑๒/๒๕๐๖

วัดภูมิภาค อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๐

นางมยุรา วิลามาศ
๐๕/๐๙/๒๕๑๐

วัดภูมิภาค อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๑

นางสาวสกุณา ทะนงค์
๐๒/๐๖/๒๕๐๙

วัดสะอาด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๒

นางประณีต บุญเนาว์
๐๗/๐๗/๒๕๑๑

วัดสะอาด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๓

นางสาวอารีพร หมูนสิงห์

๑๓/๑๑/๒๕๒๓

วัดสะอาด อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๔

นางมาลัย วิลามาศ
๑๐/๐๕/๒๕๑๐

วัดแสนสนุก อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๕

นางริยง สุยังกุล
๐๗/๐๒/๒๕๐๓

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๖

นางอรัญญา พุฒโสม

๑๕/๑๒/๒๕๑๖

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๗

นางนิภาพร ทีอุทิศมงคลเลิศ
๑๕/๑๑/๒๕๒๕

วัดอุตตมผลาราม อุตตมผลาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๘

เด็กชายรพีพัฒน์ เสมนันท์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๑๙

เด็กชายภูรินท์ บุญลา
๑๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๐

เด็กชายศรายุทธ์ ดาษดา
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๑

เด็กชายวรรณลภย์ เทียนดำรง
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๒

เด็กชายนภัชรกร อุดมกัน ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๓

เด็กหญิงจิดาภา ทาวรมย์
๑๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๔

เด็กหญิงภวิภา บุตรโท
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๕

เด็กหญิงณัฎฐวาณี สมศรี ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๖

เด็กหญิงปุณิกา โพธิพา

์

๙/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพชรมูลคลัง
๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๘

เด็กชายอัจฉริยะ ทิลาธรรม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๒๙

เด็กชายดนุนัย ลาแก้ว ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ คำแก้ว ๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๑

เด็กชายวณศักดิ

์

คงยิง

่

๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ กันหาวัน
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๓

เด็กหญิงเกวลิน ทิลาธรรม
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๔

เด็กหญิงเกวลิน ขันที ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๕

เด็กหญิงกุสุมา ศรีมาฤทธิ

์

๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๖

เด็กหญิงชนาธินาถ คำแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๗

เด็กหญิงธนัชพร สินโศรก

้

๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๘

เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิทักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงอรปรียา ดาษดา
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๐

เด็กหญิงอริสรา โทแก้ว
๒๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๑

เด็กหญิงอริสรา สมสอน
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๒

เด็กหญิงนภาวรรณ สูตรอุดม ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๓

เด็กหญิงกัณลญา ไหลหลัง

่

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านทม แสงอุทัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๔

เด็กชายฉันท์ชนก กะลาม
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๕

เด็กชายศุภนัฐ ชะโกฏ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๖

เด็กชายธนกร ใจภักดี
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๗

เด็กชายปฏิเวช ก้อนแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๘

เด็กชายเกวลิน คำมพคุณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๔๙

เด็กหญิงสุชานันท์ สารภา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๐

เด็กหญิงเจนจิรา นิลดำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ วงศ์เสนา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๒

เด็กหญิงอรุณรัศมี หนาแน่น
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๓

เด็กชายพีรภัทร บุญทรง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงวาจา ชะโกฏ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญทรง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๖

เด็กหญิงประภัสสร แก้วบัวแคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๗

เด็กหญิงอนุชิตา พบทีพัก

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๘

เด็กหญิงสุพัฒนา อำลา
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๕๙

เด็กหญิงภัสสร สีดา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๐

เด็กหญิงจิรักษ์ติกาล สามาอาพัด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุดตา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๒

เด็กชายเตชิต ไกยชาติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๓

เด็กชายรัตนศักดิ

์

เหลาผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๔

เด็กชายวัฒนา สาแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

วงศ์เส
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๖

เด็กชายวรพล ทาบุดดา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ศิรินันตระกูล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๘

เด็กหญิงแพรวดาว ขยันเสียง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๖๙

เด็กหญิงวรรณษา คู่แก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๐

เด็กหญิงจิรัชญา บัวนาเมือง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๑

เด็กหญิงภัคพร วรรณตรง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง) ปุญญานิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๒

เด็กชายวันชัย มูลก้อม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๓

เด็กชายวิริยะ กอบเกือ

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๔

เด็กชายพรชัย ชืนใจ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๕

เด็กหญิงชุติมา พรหมทรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๖

เด็กชายไพฑูรย์ ลาวัลย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๗

เด็กชายไพฑูรย์ สาสีมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๘

เด็กชายวรวุฒิ พิมพกันต์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๗๙

เด็กชายศิราพล เครือคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เครือคำ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๑

เด็กชายพีรภาส วรรณนา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ภาแสน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๓

เด็กชายธนิสร สมน้อย
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๔

เด็กหญิงรุ่งฤดี โสแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๕

เด็กหญิงจันทร์ศิลา พึงพรม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๖

เด็กหญิงนราพร ชิณโชติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ พึมกุล

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๘

เด็กหญิงปยาภรณ์ สาสีมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา พาเชือ

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๐

เด็กหญิงอริสร เนืออ่อน

้

๒๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๑

เด็กหญิงปภาวรินทร์ มหาดไทย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๒

เด็กหญิงทิพย์ธิวา พาเชือ

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๓

เด็กหญิงชนนิกานต์ สามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๔

เด็กหญิงวารี คำทา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๕

เด็กหญิงปยธิดา พงษ์สะพัง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพอก วนวาสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๖

เด็กชายสิทธิพล คงเสน่ห์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๗

เด็กชายพิสิษฐ์ รุ่งเรือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๘

เด็กชายนำมนต์ กรินรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๖๙๙

เด็กชายวัชระ อาสา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๖ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๐

เด็กชายกันตินันท์ น้อยตา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๑

เด็กหญิงสมัชญา ชิณภาชร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อาจหาญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำข่า จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๓

เด็กชายนนทชัย กุกเหลา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๔

เด็กชายบวร ประทุมวัน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๕

เด็กชายอนุวัตร ปากมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๖

เด็กหญิงปานชีวา ทาบุดดา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๗

เด็กหญิงพรชนก วงค์สา
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๘

เด็กหญิงมีดาวาตี มูซอ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๐๙

เด็กหญิงแพรวา ว่องไว
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๐

เด็กหญิงวิจิตรา สังฆมณี
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ทังนะที
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๒

เด็กหญิงวาสนา นันทิยงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๓

เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ทวีพัฒน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๔

เด็กชายธนธรณ์ ว่องไว
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ ทาบุดดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๖

เด็กหญิงนฤสรณ์ แก้วลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๗

เด็กหญิงปทุมวดี โชติสนธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๘

เด็กชายพงษ์พันธ์ บุญมา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๑๙

เด็กหญิงพัชราภา จันทร์งาม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๐

เด็กชายภูวเดช ลอยนอก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๑

เด็กหญิงมินตรา พรมสวัสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ อุดม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๓

เด็กหญิงสริยา พิมราช
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ โภคา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๕

เด็กหญิงอรณี ศรีโท
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๖

เด็กชายวิเชียร บุญมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๗

เด็กหญิงนันธิดา จารุตัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๘

เด็กชายทักษิณ บุญทรง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๒๙

เด็กชายวราวุฒิ บัวใหญ่
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๐

เด็กชายกฤษติพัฒน์ คำหมูน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนงัว จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๑

เด็กชายกิตติคุณ รักษาแก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๒

เด็กชายจุทาวัฒน์ บุญเลิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๓

เด็กชายณัฐพงษ์ พุ่มจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๔

เด็กชายทศพล รักมัน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๗ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๕

เด็กหญิงธิติพงษ์ โกมลศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๖

เด็กชายพชร ชัยชาญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๗

เด็กชายวัชระพล แสงฉาย
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๘

เด็กชายวรยศ รักษาแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๓๙

เด็กชายสิทธินนท์ คำโกน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๐

เด็กชายอนุชา หาคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๑

เด็กชายเอกชัย ถานา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๒

เด็กชายจำนง บุญเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๓

เด็กชายศุภโชค ชิณศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๔

เด็กหญิงจิราพร ศรีดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๕

เด็กหญิงนภัสกร จันทร์แรม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา ลูกสีดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๗

เด็กหญิงวิลาสีนี อาจวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงศุจินทรา จันทร์แรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๔๙

เด็กหญิงสาวิกา เบ้าคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๐

เด็กหญิงสุพัตตรา กีฬา
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๑

เด็กหญิงอรัญญา บุญมี
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๒

เด็กหญิงสิรินทรา นามวงษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๓

เด็กหญิงจิราพัชร วงศ์พรมมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๔

เด็กหญิงอภิสรา จันทะรักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๕

เด็กชายวีรภัทร นาสา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๖

เด็กชายฟาสร้าง จรรยา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อหิน จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๗

เด็กชายยศภัทร ศรีสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๘

เด็กหญิงเทียนหอม บุญโท
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๕๙

เด็กหญิงจอมเปรียว

้

บุญโท
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๐

เด็กหญิงนภสร พรมโสภา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๑

เด็กชายทวีชัย ขันอ่อน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๒

เด็กชายไชยพศ ควรชม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๓

เด็กชายจนัสธร พิมราช
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๔

เด็กหญิงสุปรียา พิทักษ์วาป
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๕

เด็กชายทนงศักดิ

์

ใกล้แก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๖

เด็กชายพีรเดช สีวะสา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๗

เด็กหญิงกรวรรณ กองแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๘

เด็กหญิงวิจินดา ว่องไว
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๖๙

เด็กหญิงธนภรณ์ คู่แก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๘ / ๓๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๐

เด็กชายอาเขตร แนบสูงเนิน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๑

เด็กหญิงณิญารัตน์ ตุ๋งพนัสสัก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๒

เด็กหญิงหฤทัย มิงขวัญ

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไหล่สูง จุฬามณี  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๓

เด็กหญิงอนุศรา ชลแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๔

เด็กหญิงปุณณิศา วงบ์บาตร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๕

เด็กหญิงภัทรธิดาพร กิงกุล

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๖

เด็กชายธนวัฒน์ โลมรัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๗

เด็กชายยศนันท์ นันตะบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๘

เด็กชายรัชภูมิ วรรณลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๗๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ มณีเติม
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๐

เด็กชายอดิศร แพงสาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๑

เด็กชายอัตฐพล กิงสน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๒

เด็กชายสันติภาพ โคตรพันธ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๓

เด็กชายกิตติพงษ์ วงศ์สามารถ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๔

เด็กหญิงกุลนัดดา ปาสาบุตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๕

เด็กหญิงจรรยพร วงษา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๖

เด็กหญิงรัศมี วรรณลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๗

เด็กหญิงสุพิชชา ชายผา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๘

เด็กหญิงอรรยา สมสาร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกระเดียน ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๘๙

เด็กชายพงศ์ธร เมืองซ่อง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๐

เด็กชายสมบูรณ์ นำสี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๑

เด็กชายธนกฤต ไม้น้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๒

เด็กชายอภิราม จันทร์มานิต
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๓

เด็กชายจิรยุทธ วงค์คำ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๔

เด็กชายธนวัต กลินฉาย

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

พันธ์ดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๖

เด็กชายปณณวัฒน์ ชาวเวียง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๗

เด็กชายประดิพัทธ์ แสนพันธ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๘

เด็กชายภัทรเกียรติ สิงห์หล้า
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๗๙๙

เด็กชายภัครพล เทพคุ้ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ขันทองเฮ้า
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๑

เด็กชายเมธวิน สุดแสดง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๒

เด็กชายวรจักร พลเยียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๓

เด็กชายสิทธิพร จันโส
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๔

เด็กชายอธิการ จันทร์สิงห์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๐๙ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๕

เด็กชายอาณุวัฒน์ ประทุมทอง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เทือกท้าว
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ จัทร์สิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๘

เด็กหญิงขวัญข้าว มิทลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๐๙

เด็กหญิงธนัชญา คนประสพ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๐

เด็กหญิงวราภรณ์ สงวนพิมพ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๑

เด็กชายมนต์ชัย โศรกศรี
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ ทุมมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๓

เด็กหญิงทิพย์นภา ปจจุโส
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเล้า ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๔

เด็กชายจิตติพัฒน์ วรรณทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๕

เด็กชายโชคทวี โพธิทา

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๖

เด็กชายญาณวุฒิ พะลาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๗

เด็กชายพัทธนันท์ ธานี
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๘

เด็กชายพิสุทธิ

์

บุดดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๑๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เพียพยัคฆ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๐

เด็กชายภานุเมศ อ้นอินทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๑

เด็กชายวีรภัทร พนาอุดมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๒

เด็กชายอนุชิต พินทา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๓

เด็กชายอภิรักษ์ รักการ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๔

เด็กหญิงจินดามณี รักการ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงปพิชญา วงค์ชมภู
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๖

เด็กหญิงรุ่งรัศมี พิมสาร
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๗

เด็กหญิงวิชุดา สุดไชย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๘

เด็กหญิงสุพิชญา ช่วงชัย
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๒๙

เด็กหญิงอารยา ใจเด็ด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๐

เด็กหญิงทิวาพร ดำดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๑

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อำพร
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) ภาราวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงปณนิชา สนทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๓

เด็กหญิงนลินี สิงห์โต
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ โทหัด
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๕

เด็กหญิงชนิกานต์ อุสารัมย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๖

นายพีรศักดิ

์

เต็มโคตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๗

เด็กหญิงรุจิดา กลินกล้า

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๘

เด็กหญิงนิสากร ปุนไธสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๓๙

เด็กชายนฤพล รูปสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๐

เด็กหญิงโสกานดา เหลาผา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๑

เด็กหญิงชุติภา สีทองลาด
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที 145)

่

ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ สิถิระบุตร
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๓

เด็กชายกันตพงค์ แก้วจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๔

เด็กชายชัยพร สมคะเณย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๕

เด็กชายพงศดายุ เข็งนอก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๖

เด็กชายพิเชษฐ์ บกน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๗

เด็กชายภัทรเดช สมน้อย
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๘

เด็กหญิงไพจิตรา วิชาพูล
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา ปาลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๐

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ปาลา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพทย์กระโทก
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๒

เด็กหญิงพรกนก ตันสิงห์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๓

เด็กหญิงพณิชา เบ้าคำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๔

เด็กหญิงสุธิดา คำโกน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๕

เด็กหญิงตรีรสา เหลาเคน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำคำ ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๖

เด็กชายพีรวิชญ์ ค่อมบุญ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๗

เด็กชายอิทธิพล ดาผา
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๘

เด็กชายธนวัต ทองลา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๕๙

เด็กชายฉัตรมงคล สิมัยนาม
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๐

เด็กชายธิติวัฒน์ พรชัย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา เอกภักดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๒

เด็กหญิงปฐมพร ช่วยสุข
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๓

เด็กหญิงปานระพี ชินโคตพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๔

เด็กหญิงยุพาพร พรมลาย
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๕

เด็กหญิงศิรดา ภาระเวช
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๖

เด็กหญิงเขมิสรา บัวขาว
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๗

เด็กหญิงภัทรธิดา คำหมูน
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแดง ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๘

เด็กชายปุณยกร แนวโนนทัน
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๖๙

เด็กหญิงภาวินี แก้วสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๐

เด็กหญิงชลิพร ฐานันดร
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๑

เด็กหญิงวริษา สิถิระบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพนาศึกษา ปจฉิมณีวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๒

เด็กหญิงลลิดา ดวงจำปา
๒๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๓

เด็กหญิงนันฤชา แพงคำมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๔

เด็กชายชลัท จำปารัตน์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๑ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๕

เด็กหญิงพรวิมล อมรดลใจ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๖

เด็กหญิงเมธาสิทธิ

์

มุธุสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๗

เด็กชายอมรเทพ วิชัยแสง
๒๕/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชาดี
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๗๙

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ยิงยง

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๐

เด็กหญิงทิพย์ตะวัน อินทพรม
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๑

เด็กหญิงชลธิชา อินสี
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๒

เด็กหญิงสุภาพร บุญเสริม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๓

เด็กหญิงเกวลิน วามะเกต
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชายผา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๕

เด็กชายพีรวัฒน์ รืนเริง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๖

เด็กชายศุภณัฐ พลอยสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๗

เด็กชายก้องตระการ สมตัว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ ยิงยง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๘๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุวัฒน์มีชัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๐

เด็กชายกษมา สมวาส
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๑

เด็กชายมาวิน พิมพ์พา
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๒

เด็กชาย พงศกร. สุวรรณะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๓

เด็กชายธีรพงษ์ สีคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๔

เด็กชายนรินทร ช่วยสุข
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๕

เด็กชายธีระพงษ์ สาระคำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๖

เด็กหญิงจีรนันท์ สุรินทร์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๗

เด็กหญิงวิภารักษ์ ไม้น้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๘

เด็กหญิงอธิชา ดำน้อย
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๘๙๙

เด็กหญิงเกวลิน วงศ์ปอม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๐

เด็กหญิงพรพรรณ นิยมสุข
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๑

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์โสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๒

เด็กหญิงขวัญแก้ว คำแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๓

เด็กหญิงนฤภร สอนอาจ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๔

เด็กหญิงนงนภัส พวงพันธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๕

เด็กชายวินัย สมวาส
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๖

เด็กชายชนะชัย นพศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๗

เด็กชายสรวิชญ์ ธุววิชาธาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๘

เด็กชายกอบเดช วิชัยแสง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๐๙

เด็กชายจารุศันย์ อักคัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๒ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๐

เด็กชายณัชพล พโยหา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๑

เด็กชายธีรเดช แซ่ตัง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๒

เด็กชายพงศธร สอนนำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บ่อยยิม

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๔

เด็กหญิงจิตรวรรณ ลอยหา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๕

เด็กหญิงธันยพร สายปอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๖

เด็กหญิงสุจิตรา วิลามาศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๗

เด็กชายพฤชัย ผุยพงศ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๘

เด็กหญิงยุภารัตน์ ใยรักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๑๙

เด็กหญิงสไบทิพย์ พร้อมพูน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๐

เด็กหญิงศรสวรรค์ เจริญท้าว
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๑

เด็กหญิงสุภัสสร บัวผัน

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๒

เด็กหญิงอรทัย วงศิริ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๓

เด็กหญิงสุกัญญา บุตรลา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๔

เด็กชายพีรพัฒน์ วิลามาศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงษ์ประเทศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๖

เด็กหญิงพรพรรณ พรมจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๗

เด็กหญิงวรรณิษา ดาผา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๘

เด็กหญิงธิรดา ศรีชาเนตร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง ศรีพลแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๒๙

เด็กหญิงวรรณิศา แพงไพรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงพิยดา บุตรจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงบงกช ไกยะวงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๒

เด็กชายมนตรี พันธิมาศ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๓

เด็กชายศิววงค์ เข็มโพชน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๔

เด็กหญิงฉันชนก มุ่งชินกลาง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ นิลดำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ ผ่านเสนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๗

เด็กหญิงชนัญธิดา เหลืองอร่าม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศักดิสิงห์

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๓๙

เด็กหญิงเมลี ยาศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๐

เด็กชายทวีชัย บุญเกิด
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๑

เด็กชายภูวดล บุตรอ่อน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๒

เด็กชายสุรินทร์ จันลา
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๓

เด็กหญิงปยญา ทองมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๔

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ทองมา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๓ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๕

เด็กหญิงสุนิษา ไม่ลึกดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๖

เด็กหญิงต้องใจ อังคะเว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๗

เด็กหญิงวรัญญา ชายผา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ทุมมากรณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๔๙

เด็กหญิงปานวาส สายทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวง หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๐

เด็กชายนิติพงษ์ ทุมยา
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นามสุดโท
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๒

เด็กชายปญญา สังวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๓

เด็กหญิงขนิษฐา อินทนัด
๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๔

เด็กหญิงพูลทรัพย์ วารีพัฒน์
๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๕

เด็กหญิงอรวี วรรณศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๖

เด็กชายสหรัถ สะเดาว์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๗

เด็กชายกิตติโรจน์ กุลวงษ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๘

เด็กชายเชาวทัศน์ ปดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๕๙

เด็กหญิงวรรณิศา ศรีบัวงาม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๐

เด็กหญิงวริญดา เมืองนายม
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๑

เด็กหญิงนิตยา จันดากุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาส้มมอ หนองบัว  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๒

เด็กชายอาทิตชัย นนท์พละ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๓

เด็กชายยุทธชัย บำเพ็ญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ บริสุทธิมานวงศ์
๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๕

เด็กหญิงธนัยพร ทวีพัฒน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไหล ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๖

เด็กหญิงณัฐณิชา สิถิลวรรณ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๗

เด็กหญิงวาศิณี จังภูเขียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๘

เด็กชายวิศวะ บุปผามาลา
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๖๙

เด็กชายทิวัตถ์ ขันคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๐

เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จันนอก
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)

ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๑

เด็กชายสิทฺธิพล เพ็งสา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๒

เด็กชายโรจนินท์ คูณยา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๓

เด็กหญิงสิริลักษณ์ นิสดน
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๔

เด็กหญิงปารมี เปรืองปรัชญ์

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๕

นางสาวนริศรา ทาวะรมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านแพง ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๖

เด็กชายทรงศักดิ

์

ช่วยสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๗

เด็กชายปภังกร สุดหา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๘

เด็กชายกันติทัต ภวังค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๗๙

เด็กชายชลอภิชาติ สอนแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๐

เด็กชายวัชรพงษ์ พันแสน
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๑

เด็กชายวีรภัทร หาสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๒

เด็กหญิงสกวัน คำสิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๓

เด็กหญิงพิชญา กันหาชาติ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ แสงจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๕

เด็กหญิงณัฐนิชา สิงห์คาย
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๖

เด็กหญิงจิรานันท์ กันหาชาติ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๗

เด็กหญิงเจนจิรา ประสาร
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ท่าหาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๘๙

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สารีบุตร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฮี ชุมแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๐

เด็กชายพงศภัค ทองชุม
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๑

เด็กชายจิรพัฒน์ สีหล้า
๑๕/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ ปามัน

่

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๓

เด็กหญิงศศิมาภรณ์ หลำศรี
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๔

เด็กหญิงศิริวรรณ เรืองอยู่
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงพรรณิภา นามบุตร
๑๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงรุ่งดาว ประสานวงค์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ นามบุตร
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๘

เด็กหญิงนภาพร ทุมมา ๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๓๙๙๙

เด็กหญิงพัชญธิดา วรรณา
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีพลรส
๑๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๑

เด็กชายทรงวุฒิ ประทุมทอง ๑๐/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แสนเพียง ๙/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๓

เด็กชายพิพัฒน์ สองศร
๒๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๔

เด็กชายธนวินท์ พสุนนท์
๒๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๕

เด็กชายธันยา กางชา
๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๖

เด็กชายอนุภัทร มะรุคะ
๑๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๗

เด็กชายธีระวัฒน์ สุธา ๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๘

เด็กหญิงศรัณย์พร อินทร์สา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๐๙

เด็กหญิงปรารถนา สำเภานนท์
๒๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๐

เด็กหญิงวรรณนิภา รอดกรรม ๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๑

เด็กหญิงปาลิตา ประทุมวัน ๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๒

เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ทันทิมา
๑๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๓

เด็กหญิงกุลนัดดา จันทรง
๒๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ โอสาร
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๕ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงปนัดดา สองศร
๑๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๖

เด็กชายปยากร โกมลศรี
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๗

เด็กชายภานุวัฒน์ สิมมาเคน ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ นามบุตร ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๑๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา ดาษดา ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๐

เด็กหญิงชลิดา พงษ์ภักดี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๑
เด็กหญิงบุญญากานต์

สุขศรี
๑๔/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๒

เด็กหญิงพัชรา ลายทอง
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๓

เด็กหญิงภันทิลา ชนะทร ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๔

เด็กหญิงรัตนวรรณ นามวงค์
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๕

เด็กหญิงวัลนิสา สิงห์กล้า
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๖

เด็กหญิงศศิประภา ไชยเสนา
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา อัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๗

เด็กชายกฤษฎา ช่วยชด ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๘

เด็กชายนมล สายสิงห์
๑๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๒๙

เด็กชายสรชัย อาสาเหลา
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๐

เด็กชายเสริมชาติ ส่องแสง
๒๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๑

เด็กชายกวี สิงห์เชือ

้

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ นิสดล
๑๗/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๓

เด็กหญิงจุฑาทิตย์ สายเล็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๔

เด็กหญิงพีรดา อยู่เย็น
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๕

เด็กหญิงพรนัชชา ลอดกรรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๖

เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วกนก
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๗

เด็กหญิงศศิวิมล สุขีวรรณ์ ๗/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๘

เด็กหญิงนฤมล อ่อนสุระทุม
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๓๙

เด็กหญิงสุปราณี ยางดอน
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๐

เด็กชายณัฐพงษ์ สีใส
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๑

เด็กชายสุวินัย พินิจเนตร
๒๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๒

เด็กชายพีรพัฒน์ อนันต์
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตระการพืชผล เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๓

เด็กชายธนพล สายสิงห์
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ โมหา ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ เครือสีดา
๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๖

เด็กชายทวีชัย พึมกุล

่

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๗

เด็กชายโกศล บุศบง
๑๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วกนก

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๔๙

เด็กหญิงศิริวรรณ สอนไชย
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกึงพุทธกาล

่

เกษมสำราญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๐

เด็กชายเกริกเกียรติ ดีมาก
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๑

เด็กชายกมลเทพ แก้วกนก

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๒

เด็กชายพัชรพล ทองคำ
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๓

เด็กชายปฏิวัติ การัตน์
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๔

เด็กชายชนะชัย มหาเสนา
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๕

เด็กหญิงทิพย์ญาดา มหาเสนา
๒๔/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๖

เด็กหญิงเยาวพา ถูกธรรม ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๗

เด็กหญิงญาณีนาถ บุตกะ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงชนิภา หินแรง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปูคะธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๐

เด็กหญิงประภาศรี ดีมาก ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๑

เด็กหญิงประภาศิริ ดีมาก ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๒

เด็กหญิงนพลักษณ์ นามโท ๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๓

เด็กหญิงปุญณมา ศรีเล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๔

นายชัชวาล ใจเดียว

่

๑๒/๙/๒๕๑๙
โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๕

นายปรีชา ลานนท์
๑๖/๗/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๖

นางปรียา สีหา ๗/๓/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านเกษม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๗

เด็กชายพชร จันทรเสนา
๒๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เจริญวงค์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๖๙

เด็กชายอธิชาติ ซ้อมวงษ์
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๐

เด็กชายวัยวุฒิ เหล็กกล้า
๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๑

เด็กชายพีรพล สงเคราะห์ ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๒

นายอนุสรณ์ สิงสถาน ๗/๖/๒๕๑๓ วัดเกษมสำราญ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๓

นางจันทร์จิรา
เอือพัฒนาพานิชย์

้

๒๗/๑๒/๒๕๑๙

วัดเกษมสำราญ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๔

นายศราวุธ วะสุขันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๒๖

วัดเกษมสำราญ เกษมสำราญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๕

นายสิม วะสุขันธ์ ๑/๕/๒๔๗๘ กศน.อำเภอตระการพืชผล สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๖

นางประยูร ศรพรม
๑๕/๑/๒๕๒๕

กศน.อำเภอตระการพืชผล สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๗

นายรุ่งเรือง โคตวงค์
๙/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอตระการพืชผล สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๘

นางสาวเมษยา ภารราช
๑๐/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๗๙

นางสาวกัลยา สุทวา
๖/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๐

นางเบญจมาศ เชือหงษ์

้

๒๓/๗/๒๕๑๐
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๑

นางวันเพ็ญ ยาวะโนภาส
๒๕/๔/๒๕๐๘

โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร สิงหาญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๒

เด็กหญิงอริสา สุขอึง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๓

เด็กหญิงกชกร คุณาลักษณ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจิก พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๔

เด็กชายอภินันท์ รัฐจางวาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๕

เด็กชายธีระภัทร คำสุนีย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๖

เด็กชายรัชพล สอนอาจ
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๗

เด็กชายวุฒิพงษ์ ศรีเวียง
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๘

เด็กหญิงกชกร พึงพบ

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๘๙

เด็กหญิงวริศรา ศรีโสภา
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๐

เด็กหญิงวรัญญา ภูสิตตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๑

เด็กหญิงวันทนีย์ ศุภลักษณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๒

เด็กหญิงประภาสิริ พึงพบ

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๓

เด็กหญิงปาริตา อินทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๔

เด็กหญิงภนิดา การินทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๕

เด็กหญิงภิญญดา จรลี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๖

เด็กหญิงนันธิการต์

เพชรพราหมพะเนาว์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๗

เด็กหญิงปาลิตา เวชภิบาล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๘

เด็กหญิงสรีรัตน์ ศรชัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๐๙๙

เด็กชายธนพล หมูนหมาย
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๐

เด็กหญิงพิชณ์นาฎ ไชยอ่อนสา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๑

เด็กหญิงปนัดดา มัตผา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๒

เด็กหญิงอุชาวดี กุก่อง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๓

เด็กหญิงวิภาพร บุญเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๔

เด็กหญิงกฤติยา ทองเสือ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๕

เด็กหญิงญานิสา จันสุตะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หลักสิม
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๗

เด็กหญิงชนิดา มิงขวัญ

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๘

เด็กชายสุธีมนต์ ผิวเหลือง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๐๙

เด็กชายเอกพัฒพงษ์ โคตวงค์
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโหมน พาราณสี  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๐

เด็กชายพีรภัทร แจ่มเชือ

้

๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๑

เด็กชายวรวิทย์ จรลี
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แสนสี
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ รูปสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๔

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พันธุยา
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๕

เด็กหญิงพิมพ์พิกา พันธุยา
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๖

เด็กหญิงวิจิตรา ศิริบุตร
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๗

เด็กหญิงปวีณ์นุช หิมะคุณ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๘

เด็กหญิงกนกพร พรมสะอาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๑๙

เด็กหญิงพัทธวรรณ สุวรรณกูฎ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๐

เด็กหญิงสโรชา สิงสีทา
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๑

เด็กหญิงพุทธิตา ดำน้อย ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๒

เด็กหญิงปยะฉัตร แก่นเสาร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตระการ จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๓

เด็กหญิงธิดา อินโสม
๒๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๔

เด็กชายเจษฏา จิตรสง่า
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๕

เด็กชายนวพล บรรทอน
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ หมดหลง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๗

เด็กหญิงพิมพิกา จงจำ
๑๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๘

เด็กหญิงพรรษชล คำหอมรืน

่

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี เคนแสนโคตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๐

เด็กชายพงษ์เพชร จันทร์เรืองศรี
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า จอมศรีมณีวรรณ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๑

นายอภิสิทธิ

์

บัวใหญ่รักษา
๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๒

เด็กหญิงบุษกร จำนงค์สังข์
๑๓/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๓

เด็กหญิงศศิพร อินโสม ๒/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญชิต
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๕

เด็กชายจตุพร ยอดศิริ
๒๑/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๖

เด็กชายพัชรพล คงแก้ว
๑๐/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๗

เด็กชายชลันทร กะกำ ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๘

เด็กชายดิษฐณรงค์ ชูคำ ๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๓๙

เด็กชายภานุกร ธรรมอินทร์
๓๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๐

เด็กชายธนาคิม กล้าหาญ
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๑

เด็กชายธนัชชัย จิวนุช

๋

๒๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๒

เด็กชายภานุพงษ์ กะกำ
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๓

เด็กชายพีรพล สามี ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๔

เด็กชายกฤษฎา กุลวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๕

เด็กชายรพีภัทร์ มูลสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๖

เด็กหญิงหทัยทิพย์ ถานอ่อน

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๗

เด็กหญิงจารุภา ไชยผา ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๘

เด็กหญิงวรรณวิษา อ้วนลำ
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๔๙

เด็กหญิงสุภาพิชญ์ กำดำ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๐

เด็กหญิงศิริรัตน์ อินโสม
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๑

เด็กหญิงสุพัตรา อินโสม
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๒

เด็กหญิงวรนุช สีหมอก
๒๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๓

เด็กหญิงรติพร อินทร์โสม ๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๔

เด็กหญิงจิราพร อินทร์โสม
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๑๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๕

เด็กหญิงสุภัสสร กุลบุตร
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๖

เด็กชายกิตติกวิน บุตรสิงห์
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๗

เด็กชายภูมิพัฒน์ สีหมอก
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๘

เด็กหญิงกัลสุดา อุดมญาติ
๑๙/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๕๙

เด็กชายพนมกร คล้ายคลึง
๑๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๐

เด็กชายภากร โคตรสขึง
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง สังฆนิวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๑

เด็กชายไมตรี เพราะพืช
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๒

เด็กหญิงธมลวรรณ ถายะพิงค์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๓

เด็กหญิงพัชรภา มะหิน
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขือง ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๔

เด็กชายศักดิดา

์

พรมดี
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๕

เด็กชายดิสกุล พาหา
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๖

เด็กชายธีระวัฒน์ ประจัญ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๗

เด็กชายพีรภัทร ทวีพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๘

เด็กชายภัทรพล แรกเรียง
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๖๙

เด็กชายเพชรสัน นิยมสุข
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๐

เด็กหญิงธันยพร รวมจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๑

เด็กหญิงจิราวดี ฉลูศรี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๒

เด็กหญิงสาวิกา สุขเต็ม
๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๓

นางสาวสมพิศ ตีตา
๒๕/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๔

นายปฏิพัทธ์ ฉลูศรี
๑๙/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๕

เด็กชายพิชัย กุลโท
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๖

เด็กชายพัชรพล หาลิพันธ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๗

เด็กชายนครินทร์ อมรสิน
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๘

เด็กชายทีปกร นพเคราห์
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๗๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

ตาท้าว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๐

เด็กหญิงสไบแพร เชือสิงห์

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๑

เด็กหญิงบัณฑิตา ลุกโม
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๒ เด็กหญิงศิริวิมลกาญจน์
วงขึง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงพิยดา เหลาผา
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๔

เด็กหญิงธนาภา สิงจานุสงค์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๕

เด็กหญิงกมลชนก กุลโท
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๖

นางศุภมิตร ชือตรง

่

๒๙/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๗

นางชฎากาญจน์ อยู่คง
๒๓/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๘

นายอภินันท์ เหลาผา
๐๑/๐๒/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองเต่า ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๘๙

เด็กชายพงษ์ศกร กองสี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๐

เด็กชายณัฐพร หาญชัย
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๑

เด็กชายทรงพล กุลโท
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๒

เด็กหญิงวิชิตา ศิริฤทธิไกร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลไหล่ ธัมมปติฏฐาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๓

เด็กหญิงทอฝน ต่อน้อย
๑๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกาจับ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๔

เด็กชายวรชิต ดีพัฒน์
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๕

เด็กชายนิติการ ทบบัณฑิต
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดยาลวน สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๖

นางสาวปาริษา ศรชัย ๗/๘/๒๕๒๗ ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๗

นางสาวมยุลี โพธิพา

์

๒๖/๑/๒๕๒๖
ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๘

นางสาวเยาวลักษณ์ มาลัย
๑๓/๒/๒๕๒๒

ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๑๙๙

นางสาวอุดร ชุมพันธ์
๒๑/๖/๒๕๑๙

ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๐

นางสาวบุญมา โพธิพา

์

๓๐/๑๐/๒๕๒๐
ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๑

นางสาวนิภาวรรณ ลุสมบัติ
๒๑/๙/๒๕๓๓

ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๒

นางจงรัก บันเทิง
๒๗/๒/๒๕๑๙

ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๓

นางประนอม บุญจวบ
๒๑/๑๒/๒๕๐๓

ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๔

นางสำรวย โสดามรรค ๘/๔/๒๕๑๙ ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๕

นางพรพันธ์ นิติพัฒนะธีรกุล
๑๔/๘/๒๕๐๗

ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๖

นางพิสมัย เพ็ญชาลี ๕/๔/๒๕๑๕ ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๗

นางสมพาน สีรับสี ๕/๕/๒๕๑๒ ศพอ. วัดสว่างอารมย์ สว่างอารมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๘

เด็กชายวิษณุสรรค์ เพิมพิม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๐๙

เด็กชายพีรพัฒน์ มีฤทัย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๐

เด็กชายนวพล ยิงยง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๑

เด็กหญิงทิพย์อาภา เลือนลอย

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๒

เด็กหญิงปยภรณ์ โสภณ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๓

เด็กหญิงปทมวรรณ โคตพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำแคน ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๔

เด็กหญิงกาญจนา เดชแสง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๕

เด็กหญิงธนัญญา ชินทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๖

เด็กชายนันทกร เพชราเวช

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๗

เด็กหญิงพัฒทรธิดา นพศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๘

เด็กชายอนันต์ วงค์ดวงผา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๑๙

เด็กชายชยุตพงค์ ดวงเต็มใจ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เปยมทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๑

เด็กชายชิตณรงค์ สงวนพิมพ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๒

เด็กชายณัชพล โลมรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๓

เด็กชายนพรัตน์ ทิลาธรรม
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๔

เด็กชายศักดิเดช

์

โคตรพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๕

เด็กหญิงจิราภา อุธานุเคราะห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๖

เด็กหญิงชยาภรณ์ นามทองต้น
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา โคธา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๘

เด็กหญิงจรรยพร วารีพัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๒๙

เด็กชายอัมรัตน์ สิงห์กล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๐

เด็กหญิงนันทนา ทิลาธรรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๑

เด็กหญิงทิพย์นภา วงศ์ศรีดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๒

นางสาววาสนา ถินขาม

่

๑๓/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านถำแข้ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๓

เด็กชายธนโชติ อันทะราศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๔

เด็กชายชุติวัติ สิงห์คำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๕

เด็กชายอนุภัทร โอณวัฒ
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๖

เด็กหญิงคัมภีรดา ใจเด็ด
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๗

เด็กหญิงวัลดา ขันตินัติ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๘

เด็กหญิงชุติมา นาครินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๓๙

เด็กหญิงสิรภัทร ดารากัย
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๐

เด็กชายอธิชาติ หอมจำปา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๑

เด็กชายภูริภัทร คำแดง
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๒

เด็กชายชัยณรงค์ แซ่ลี

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทีรวม
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๕

เด็กหญิงสุกัญญา เชือท้าว

้

๒๘/๐๑/๒๕๕๔

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๖

เด็กหญิงเกตสุดา โพธิสาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ สำเภานนท์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๘

เด็กหญิงวารุณี สร้อยทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๔๙

เด็กหญิงนันทิดา สร้อยทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๐

เด็กหญิงอุไรลักษณ์ นามสี
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยที ถำเต่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรพรม
๒๖/๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๒

เด็กชายพีระเทพ กาสี
๒๕/๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๓

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๒/๑/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๔

เด็กชายรัฐภูมิ ขันสิงห์
๒๙/๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๕

เด็กชายอรรถสิทธิ

์

ปูคะธรรม
๒๕/๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๖

เด็กชายธนายุต หลาทอง
๑๕/๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๗

เด็กชายพลกฤษ บุญฉวี
๑๕/๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๘

เด็กชายอัครชัย สมทรัพย์
๑๔/๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๕๙

เด็กชายเกียรติคุณ ยุตวัน ๕/๔/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๐

เด็กชายนนทนัน นามนวด
๓๑/๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยังยืน

่

๕/๖/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๒

เด็กชายกุศลิน อ่อนศรี
๒๔/๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๓

เด็กหญิงชาลิสา สำเภา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๔

เด็กหญิงธิดาวารี บ่งเทพ
๒๙/๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๕

เด็กหญิงปาริตา ธรรมโม ๒/๘/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๖

เด็กหญิงนาตาชา หยัดยุโกป

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๗

เด็กหญิงวิไลวัลย์ สมเวียง
๒๕/๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๘

เด็กหญิงภัทราพร พาเชือ

้

๑๐/๖/๒๕๔๙
ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๖๙

เด็กหญิงอรอมล หอมจำปา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๐

เด็กหญิงประภัสสร มะกุจะ ๘/๖/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๑

เด็กหญิงชลธิชา หลาทอง ๙/๕/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๒

เด็กหญิงศิริกัญญา สิงห์เชือ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๓

เด็กหญิงเมธิตา ยุตะวัน
๓๐/๓/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร คำพางาม ๘/๕/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๕

เด็กหญิงปาริตา การัตน์
๒๙/๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงสุธิตา กิงทอง

่

๑/๗/๒๕๔๙ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงพรญาณี ประเสริฐสังข์
๑๘/๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๘

เด็กหญิงวิลาลัย หลาวคม ๑/๖/๒๕๔๗ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๗๙

เด็กชายเกียรติกุล เครืองเงิน

่

๖/๘/๒๕๔๗ ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๐

เด็กชายธีรโชติ ไหลหลัง

่

๑๕/๖/๒๕๔๗
ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๑

นางมลฤดี บัวบรรจง
๑๗/๒/๒๕๒๓

ศพอ.วัดนิคมเกษม นิคมเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๒

เด็กหญิงกัลยา ทันธิมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๓

เด็กชายพิทักษ์ เจริญจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๔

เด็กชายกฤติพล หลักคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๕

เด็กชายกิตติพงษ์ จันกันทะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๖

เด็กชายกิตติราช บุญโท
๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๗

เด็กชายชานนท์ ชินโคตรพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๘

เด็กชายโชคมงคล โกมลศรี
๑๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๘๙

เด็กชายณัฐดนัย โคตวงศ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๐

เด็กชายดนุพงษ์ โคตรพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๑

เด็กชายทัตพร คลังตระกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๒

เด็กชายธนชัย บึงลอย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๓

เด็กชายธนภัทร ข่าขันมะลี
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ ดำบรรณ์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๕

เด็กชายธนวัต แสนสุข
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๖

เด็กชายธนกร สุตนา
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๗

เด็กชายธนิสร สีมาฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๘

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ดวงมาลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๒๙๙

เด็กชายนิธิพงษ์ วารีพัฒน์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๐

เด็กหญิงปวริศา โคตรกว้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๑

เด็กหญิงปณณวัฒน์ ทวีพัฒน์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๒

เด็กชายพงศกร สีงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๓

เด็กชายพงษ์ภิภัทร สุทวา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๔

เด็กชายภัทรรินทร์ อินทร์นอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๕

เด็กชายรัฐภูมิ คำมะณี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๖

เด็กชายวรชิต พึงพรม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๗

เด็กชายวรวิช เงินราง
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๘

เด็กชายอภิเดช วงศ์เงิน
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๐๙

เด็กชายอมรเทพ ตรีราวาส
๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๐

เด็กชายอัศนนท์ มาลัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๑

เด็กหญิงชลธิชา เคนดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๒

เด็กหญิงแพรว จันทร์แจ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๓

เด็กหญิงวรรณณิภา โมตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๔

เด็กหญิงจิรัชญา ฟกฟู
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๕

เด็กหญิงจีรนันท์ คำเงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๖

เด็กหญิงชลธิชา จันลา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๗

เด็กหญิงชาลิสา กลินดอกพุทธ

่

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๘

เด็กหญิงเชอร์รี

่

เพ็งดี
๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๑๙

เด็กหญิงณิชกมล ปานอินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๐

เด็กหญิงธนพร พุทธแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ จันทร์นำคำ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ วรรณลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๓

เด็กหญิงธีรัศชา มีโชค
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๔

เด็กหญิงนัชชา พระอารักษ์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๕

เด็กหญิงนันทิวา อาสาราช
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๖

เด็กหญิงนันธิดา กลินลันทม

่ ่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๗

เด็กหญิงนำทิพย์ นรินยา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๘

เด็กหญิงนำเพชร พิยะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๒๙

เด็กหญิงนิรภร คำซือ

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยิงยง

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๑
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์

ศักดิสร้อย

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๒

เด็กหญิงปยดา ช้างสกล
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๓

เด็กหญิงพชรษร คิดสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๔

เด็กหญิงพันธ์ธิรา รูปสูง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๕

เด็กหญิงพิชญา ชาติแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จิตตรีงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๗

เด็กหญิงพิมอักษร เจือจันทร์
๐๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๘

เด็กชายพิมรตา พูลพล
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๓๙

เด็กหญิงมิณตรา สมบัติมน
๐๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๐

เด็กหญิงวริทร โคตรกว้าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๑

เด็กหญิงสุรางคนางค์ อินทริง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสานศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงอรกัญญา ชุมศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๔

เด็กหญิงอรทิมา ทับแสง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๕

เด็กหญิงอรอนงค์ หลุมทอง
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๖

เด็กหญิงอรอุมา นามรักษ์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ พิมาย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๘

นางสาวสมใจ พลงาม
๑๖/๑๒/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๔๙

นางสาววารุณี ยอดมงคล
๗/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๐
นางสาวประกายแก้ว เดชภูมี

๒๗/๑๑/๒๕๑๗ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๑

นางสาวรัชนีพร เพิมพร

่

๒๗/๓/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๒

นางสาวจันทร์ญา วรรณวัตน์ ๗/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๓

นางสาวศิริพร ศรีธัญรัตน์
๒๕/๖/๒๕๓๒

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๔

นางจารุวรรณ อมตเวทิน ๘/๘/๒๕๐๘
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๕

นางสาวแหลมทอง ไหลหลัง

่

๑๑/๙/๒๕๑๘
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๖

นางสาวพิชญ์สินี สิงห์เปย
๑๕/๑/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๗

นางสาวพัชราภรณ์ วรรณประภา

๑๕/๑๒/๒๕๒๙ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๘

นายชัยพฤกษ์ เหล็กดี ๖/๖/๒๕๒๕
โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๕๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

อินทะแสง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๐

เด็กชายอภิธาร แก้วเหลา
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๑

เด็กชายศวัสกร ทองอันตัง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ ลาเบิกบาน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๓

เด็กชายสุขเสมอ กิงผา

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๔

เด็กชายรัฐฉาน อ่างแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๕ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๕

เด็กชายวีรภัทร วงค์คำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๖

เด็กชายธนกฤต บุญรมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๗

เด็กชายพีระภัสร์ จุลมุนตรี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๘

เด็กหญิงชโรชา สาระไทย
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๖๙

เด็กหญิงจิรชยา ไหลหลัง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๐

เด็กหญิงปาลิตา บรรพตาธิ
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๑

เด็กหญิงธนพร มหาคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษาบุตร
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๓

เด็กหญิงณัฐวดี กองพล
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงชาลิสา ซือตรง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๕

เด็กหญิงสุภัสสร เสาแก่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๖

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บู่คำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๗

เด็กหญิงศรัญญา กรินรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๘

เด็กหญิงวิรากร โชคนัติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๗๙

เด็กหญิงอารยา พึงโพธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๐

เด็กหญิงจิรัชยา โสภะวงศ์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๑

เด็กหญิงฟาใส เหลากลม
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๒

เด็กหญิงอรณิชา กาสีชา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๓

เด็กหญิงสุชาวลี ปองปก
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๔

เด็กหญิงวรณัฎฐ์ ถึงประชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา สายวรณ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๖

เด็กหญิงวรรณ์รตา บุญธรรม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๗

เด็กชายกิตติทัต ยิงยง

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๘

เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีคุณ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๘๙

เด็กชายศักดีเดช ศิริจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๐

เด็กชายปรมี โยลัย
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๑

เด็กชายณทชัย ว่องไว
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๒

เด็กชายจิตรภาณุ สีหาพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๓

เด็กชายวิทวัส ศรไชย
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๔

เด็กชายภานุวัตน์ ชูชม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๕

เด็กหญิงพัชรพร วรรณวัตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๖

เด็กหญิงพัสวี ปสสาคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๗

เด็กหญิงกานต์มณี ฝูงใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๘

เด็กหญิงลักษณพร หาระสาร
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๓๙๙

เด็กหญิงสุภาวดี ยิงยงค์

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๖ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๐

เด็กหญิงวริศรา อินทร์จำปา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๑

เด็กหญิงสุธีมนต์ จันทร์ทอง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๒

เด็กหญิงธนพร วังวงศ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๓

เด็กหญิงณัฐชญา มำขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๔

เด็กชายกฤษฎาพงษ์ ทิณพัฒน์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๕

เด็กชายสุธีมนต์ ชนะพาห์
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๖

เด็กชายชยางกรู ยีรัมภ์

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๗

เด็กชายปญญากร กกสันเทียะ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๘

เด็กชายสมัตถ์ สมน้อย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๐๙

เด็กชายยศสินธร แฝงกลิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๐

เด็กชายณภัทร เรือนทอง
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๑

เด็กชายธีระปกรณ์ ท่วงที
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๒

เด็กหญิงนารีรัตน์ ทาบุดดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๓

เด็กหญิงรุ่งฤดี ใหญ่สมพงษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๔

เด็กหญิงผกามาส ซาเสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๕

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สำราญสุข
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๖

เด็กหญิงปุณณิศา เจือบุญ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๗

เด็กชายกลยุทธ อึงน้อย

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๘

เด็กชายคมชาญ คำหาญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๑๙

เด็กชายภูดิศ แสนมาตย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๐

เด็กชายอนพัทย์ จงรักษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๑

เด็กชายธเนศ เครืองจันทร์

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๒

เด็กหญิงชิดชนก ชนะพา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๓

เด็กหญิงชาลิสา อินทร์เพ็ญ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๔

เด็กหญิงสาวิตรี ทองเหลา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๕

เด็กหญิงชาลิตา ทองผุย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๖

เด็กหญิงจามจุรี ภูงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนคำเพิงใจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๘

เด็กหญิงวริษา พรมจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๒๙

เด็กหญิงกุลจิรา วงศ์ชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๐

เด็กหญิงพรนภัส สูงศักดิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๑

เด็กหญิงสิริยากร คำแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๒

เด็กหญิงจิดาภา กาญจนประเวศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๓

เด็กหญิงชลลดา เรืองสา
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๔

เด็กชายนรินทร์ บุญจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๗ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๕

เด็กชายบัณพร บุญเรือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๖

เด็กชายปฐวี ใจน้อย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๗

เด็กชายโซโลม่อน นพศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๘

เด็กชายณัฐพงค์ ประจงบัว
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๓๙

เด็กหญิงภัทริดา จันทร์ภักดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๐

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๑

เด็กหญิงวรรณวิสา อัจฉฤกษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๒

เด็กหญิงศิริภัสสร เผ่าสูง
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๓

เด็กหญิงธัญญภรณ์ สมน้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๔
เด็กชายสมบูรณ์ทรัพย์

จันทร์ลา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๕

เด็กชายศุภัทชัย บุญคุณ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๖

เด็กหญิงโชติมณี ปวงกลาง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๗

เด็กหญิงปยภรณ์ พรหมมิง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๘

เด็กชายนรบดี สีสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๔๙

เด็กชายดนุวศิน แกะมา
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๐

เด็กชายอภิรักษ์ แพงศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๑

เด็กชายธีระพงษ์ พันพา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๒

เด็กชายวัชรินทร์ หม้อแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๓

เด็กชายชานน รอดภัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๔

เด็กชายอธิการ เหล่าวงษ์โคตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๕

เด็กชายปกเกล้า รูปแกะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๖

เด็กชายธนพล วงศ์คำ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๗

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

ขันคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงปณิสตา ชาดแดง
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๕๙

เด็กหญิงนัคนันทน์ กองอ้น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ อาษา
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๑

เด็กหญิงเจนจิรา ผุดเผาะ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๒

เด็กหญิงญาณศา เขมะโกศลสันติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนตระการพืชผล โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๓

เด็กชายธนกฤต อ่างศิลป
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๔

เด็กชายธนวัฒน์ สารภูมิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๕

เด็กชายณัฐดนัย หม้อแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๖

เด็กหญิงแววตา ศิริจันทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๗

เด็กชายรัฐกฤษณ์ นนทะเสน
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๘

เด็กชายอัครวินทร์ กุจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๖๙

เด็กชายก้องภพ กองแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๘ / ๓๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๐

เด็กหญิงทิพรดา ชาดแดง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๑

เด็กหญิงกฤตมุข แก้วกลึงกลม
๒๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๒

เด็กหญิงลักษม์ พลชัย
๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๓

เด็กหญิงปรัชญาพร เท่าทอง
๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๔

เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แพทย์ไชโย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๕

เด็กชายพายุ แก้วกลึงกลม
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๖

เด็กชายนาธาร ภาคโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๗

เด็กชายวทัญยู เหลาผา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญประสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๗๙

เด็กชายพิชิต ศรีโพนทอง
๑๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๐

เด็กหญิงเมธาวดี ใจเดียว

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๑

เด็กหญิงกนกอร สิถิระบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๒

เด็กหญิงวิภวานี ทัศนารักษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๓

เด็กชายชลันธร บุญยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๔

เด็กชายชนันธร บุญยง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๕

เด็กชายคุณภัทร จันทะเนตร
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๖

เด็กหญิงปาลิตา ทองไทย
๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๗

เด็กชายศิโรโรจน์ มังคัง

่ ่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๘

เด็กหญิงสุตาภัทร ใจเดียว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๘๙

เด็กหญิงชนิดา จันสุตะ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๐

เด็กชายณัฐพล แสงหล้า
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๑

เด็กชายชานนท์ แก่นจันทร์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๒

เด็กชายปณณวัฒน์ โรจนโพธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๓

เด็กหญิงพิมมาดา ชนะพาห์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๔

เด็กหญิงชุตินันท์ สาโท
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๕

เด็กหญิงอุทุมพร นาดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๖

เด็กหญิงชวัลรัตน์ คณโฑมุข
๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๗

เด็กชายชญานนท์ แสงแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร

โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๘

เด็กชายจักรกริช ทองเบ้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๔๙๙

เด็กชายนัฐพงษ์ วงศ์อรุณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๐

เด็กชายสินสมุทร บัวศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หม้อแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๒

เด็กชายพลวัต ทิณเสวก
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๓

เด็กชายประสาน วงศ์กลม
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๔

เด็กชายเจษฎา เกษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๒๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๕

เด็กชายธงไท เทียมชัยภูมิ
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๖

เด็กหญิงสุนิตา พันธ์พาห์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา อ่อนโยน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๘

เด็กชายณัฐฐินันท์ ลานนท์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๐๙

เด็กหญิงสุชาญา วงศ์ชัย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๐

เด็กหญิงศุภาพิช พรมจักร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๑

เด็กชายกุลเชษฎฐ์ ลานนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง โพนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขมี
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๓

เด็กชายจักรพงศ์ มูลศรีนวล
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๔

เด็กหญิงเนตรณพิศ สุขมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๕

เด็กหญิงฑิตยา วุฒิพันธุ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๖

เด็กหญิงอากิตญา บุญจูง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๗

เด็กหญิงพรทิวา จำปานาค
๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๘

เด็กหญิงประภัสสร สิงหธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๑๙

เด็กหญิงภัคจิรา ไชยรบ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๐

เด็กหญิงฐิติพร หอมกลิน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

คำหว้า  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๑

เด็กหญิงชนาพร รู้ยิง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย ดอนหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๒

เด็กหญิงปญญาพร เข็มพันธ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย ดอนหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๓

นางสาวเติมใจ ภาระกุล
๑๖/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ ศรีชมภู  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงภัชราพร เครือวงษ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญคาร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงหัทยา อมาตยกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๗

เด็กหญิงวิยะดา วงสิกุล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๘

เด็กหญิงพีรดา ภูพวก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๒๙

เด็กหญิงรัชนีพร ประกายแก้ว
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๐

เด็กชายกฤษฎา ศรีชมภู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๑

เด็กชายกฤษณ์ สมเสนาะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๒

เด็กชายประพล ริเริม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุคต
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๔

เด็กหญิงรินลณี บุญเนตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญมัน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงชลลดา กุลบุตร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงเกษแก้ว เรืองเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๘

เด็กหญิงกมลพรรณ ภาเรือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๓๙

เด็กหญิงพรชิตา เหลืองงาม
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เสาคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๑

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองมาลี
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๒

เด็กชายสรวิศ การสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๓

เด็กชายสมัย คำรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๔

เด็กชายเชาวลิต บุญชิต
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๕

เด็กชายอภิชาต ดวงทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๖

เด็กชายสุทัศน์ ศรีเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๗

เด็กชายธนพล สีแสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๘

เด็กหญิงทัศนีย์ แสวงทรัพย์
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๔๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชาวตระการ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๐

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุโภภาค
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงลักษมี ชืนใจจิต

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงหนูเล็ก บุญจวบ
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๓

เด็กหญิงชมภูนุช สุโภภาค
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๔

เด็กหญิงสุนันทา เสาธง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๕

เด็กชายจักรพันธ์ หาระสาร
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๖

เด็กชายธนพล จันทร์สุตะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๗

เด็กหญิงกาญจนา เสมอศิลป
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๘

เด็กหญิงจิราวรรณ บูชาพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๕๙

เด็กหญิงศุภสรา ไชยพันโท
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๐

เด็กหญิงอภิญญา ทองคำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๑

เด็กหญิงปาริฉัตร จิตต์ไทย
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๒
เด็กชายประพันธ์ทรัพย์

พินธุ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๓

เด็กชายจักรพันธ์ ผิวพรรณ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๔

เด็กชายนิรัญ กัญยา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรจิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๖

เด็กหญิงประภัสสร ทองคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๗

เด็กหญิงอรวรรณ วิรุณพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๘

เด็กชายพลพล พลยุทธ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๖๙

เด็กชายธนรัตน์ บุตรดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๐

เด็กหญิงอนัญญา บุญชิต
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๑

เด็กชายธีรภัทร์ จันทรักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๒

เด็กชายธีระยุทธ ทองอาจ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๓

เด็กชายวรวุฒิ ชายงาม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๔

เด็กชายพัฒนาธร เครือพันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๕

เด็กชายอานนท์ นามมนตรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๖

เด็กหญิงณัฏฐา นำผล
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๗

เด็กหญิงปรวรรณ ทองอาจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๘

เด็กหญิงรำไพ ภาเรือง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนขวาง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๗๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา จันทร์ส่อง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๐

เด็กหญิงปยธิดา คงเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๑

เด็กหญิงอภัสรา จันดก
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๒

เด็กหญิงเพชรพร พรรณเจริญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๓

เด็กหญิงสุภาพร กุลบุตร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๔

เด็กหญิงวราพร ปถวิง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๕

เด็กหญิงสำราญ พุฒทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๖

เด็กชายวุฒิกร อ่อนนวล
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๗

เด็กชายกิติพัฒน์ สีดาพันธ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๘

เด็กชายทวีทรัพย์ กำทรัพย์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๘๙

เด็กชายทองคูณ คำแดง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๐

เด็กชายธนัต บุญชิต
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๑

เด็กชายสมพร กำทรัพย์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๒

เด็กชายมานะ ปอแก้ว
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๓

เด็กชายกำพล ชายงาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๔

เด็กชายศราวุธ เสาร์คำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๕

เด็กหญิงอรทิพย์ คำอินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๖
เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

บุญชิต
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๗

เด็กชายกฤษฎา ชนะการี
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๘

เด็กชายเอกธิโชค พูลทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๕๙๙

เด็กชายธารทอง บำรุง
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๐

เด็กชายสมรักษ์ พุทธจักร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๑

เด็กชายสุดสาคร สิงห์สาย
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๒

เด็กหญิงดวงพร บุญชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองอ่อน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๔

เด็กหญิงวรรณิษา โนนแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๕

เด็กหญิงกาญจนา โย้จตุรัส
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๖

เด็กหญิงอุไรวรรณ วงศ์ขันธ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๗

เด็กหญิงศุภักสร ชูก้าน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๘

เด็กชายอภิศาล บุตรสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๐๙

เด็กชายจักรพงษ์ นำผล
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๐

เด็กชายศราวุฒิ โสภาบุตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ เครือพันธ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๒

เด็กชายอดุลย์ ทลุมศิลป
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๓

เด็กชายปาฏิหาริย์ สีกำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๔

เด็กชายเกรียงไกร บำรุง
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๕

เด็กชายจักรวาล เข็มพันธ์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ขุ่ยภูมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๗

เด็กชายอดุลย์ กำทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๘ เด็กชายประจักรวรรษณ์

บัวเครือ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๑๙

เด็กชายนราวิทย์ บุญชิต
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๐

เด็กหญิงฐิติมา กำทรัพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๑

เด็กหญิงสุพัชชา ทลุมศิลป
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๒

เด็กหญิงปาลิตา ทะลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคาย หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๓

เด็กชายเจษฎา ภาระวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๔

เด็กชายอนุชา หล้าคำแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๕

เด็กชายสุวิทย์ โนนคู่เขตโขง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๖

เด็กหญิงเมขลา แก้วศรีหาวงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๗

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญเอือ

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๘

เด็กชายวิทวัส ศรีจันทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๒๙

เด็กชายนัฐพล ทองทรัพย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๐

เด็กชายจักราวุฒิ ลาภมูล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พลเสนา
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงสุพัฒตรา ยลสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงวนิดา ทวีเขตกรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ วงษาลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงโคน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร สมผิว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๖

เด็กชายปวริศร์ ทาศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ กันศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๘

เด็กชายอนุสรณ์ แสวงใจ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๓๙

เด็กหญิงศิรภัสสร เจริญราช
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๐

เด็กชายศักดิดา

์

สืบสิมมา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา พุฒตาล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งกบ โนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๒

เด็กหญิงกาญจนา แพงทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนตะลี โนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๓

เด็กหญิงสโรชา ใสงาม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๔

เด็กหญิงอรปรียา คำดี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๓ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๕

เด็กหญิงสุจิตรา คงดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนพันชาด โนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ ยืนยง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๗

เด็กชายธเนศพล บุสดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๘

เด็กชายอภิชาติ วันทา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๔๙

เด็กชายนัฐพงษ์ สว่างเนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๐

เด็กหญิงมัฌชุพร จันครา
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๑

เด็กหญิงรวิสรา โภคทรัพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๒

เด็กหญิงครองขวัญ กางกัน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๓

เด็กชายสรัณพิพัชร นบนอบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๔
เด็กหญิงภัทราวรินทร์

ปอมหิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๕

เด็กหญิงชมพูนุช ไกรจักร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๖

เด็กหญิงอภัสรา ใหญ่สาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๗

เด็กหญิงสุภัสสรา สิทธิผล
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๘

เด็กชายสราวุธ เดือนไทยสงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๕๙

เด็กหญิงจริยา เทพภักดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๐

เด็กชายธวัชชัย แพงโคตร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ

์

วัดทองสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๑

เด็กชายวัชรเมธี อ่อนศรี
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๒

เด็กหญิงดวงดารา แซ่เติน

๋

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา วัดโนนจาน  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๓

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ผาสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๔

เด็กชายลัทรพล ยมโคต
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๕

เด็กหญิงจิราพร บุรารัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ชาญกระโทก
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๗

เด็กหญิงนภาวรรณ สาริกา
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๘

เด็กชายกานตพงศ์ พลถาวร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๖๙

เด็กชายบัญญวิต ฝากสีดา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๐

เด็กชายภูวนัย ใจเดียว
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ สีหาวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๒

เด็กหญิงอินดราณี ศรีลาทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาห่อม วัดบ้านนาห่อม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๓

เด็กชายอัครพล คำแพง
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๔

เด็กชายเจษฎา ทิพรักษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๕

เด็กหญิงบุษบา สิทธิพร
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๖

เด็กหญิงสุชาวดี ประวิง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๗

เด็กหญิงนิภาภรณ์ แซ่นพิมาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๘

เด็กหญิงประภาภรณ์ ยศศิริ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ วัดบ้านเบญจ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงกนกพร วิถี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๐

เด็กหญิงมยุรี สาระพันธ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๑

เด็กหญิงดุสิตา สมสมัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง วัดปาโนนรัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๒

เด็กชายธีรภัทร มันคง

่

๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พลสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ จูมสิมมา
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๕

เด็กหญิงนัญธิชา พลสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๖

เด็กหญิงพรรณพร บัวพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๗

เด็กหญิงพิญภิรมย์ อุราสาย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๘

เด็กชายวีรวัฒน์ สาระพันธ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๘๙

เด็กหญิงบุญชญา พึงโพธิ

่ ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๐

เด็กหญิงเบญจวรรณ บุญช่วย
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๑

เด็กหญิงปทมพร ศรีโกศล
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา เดชพิพัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๓

นายสังวาฬ เหล็กเพชร
๑๘/๘/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๔

นางสาวศิริพร ทาราศรี
๑๕/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองขีเห็น

้

วัดหนองขีเห็น

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๕

เด็กหญิงสุกาญดา แก่นมาลี
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๖

เด็กหญิงรัตนมณี คำเฮือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๗

เด็กหญิงรัตนมณี สืบหล้า
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๘

เด็กชายธนิสร แก้วรักษา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า วัดหนองนำขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๖๙๙

เด็กชายธันวา คำนนท์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๐

เด็กหญิงวิจิตรา อุตราช
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๑

เด็กหญิงดวงฤทัย ยังใจ
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๒

เด็กหญิงกมลชนก ยังใจ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๓

เด็กหญิงอรนุช กากแก้ว
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

ดวงตา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๕

เด็กหญิงศิริณภา พิลารัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๖

เด็กหญิงศิริวิลัย บุตรทองทิม
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๗

เด็กชายสถาพร บุญสละ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๘

เด็กหญิงขรินทิพย์ ด้วงทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี วัดหนองบัวอารีย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๐๙

เด็กชายวิทยา ลาประวัติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๐

เด็กชายณัฐพล พรหมประดิษฐ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๑

เด็กชายสุรยุทธ นบนอบ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๒

เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิสาร

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๓

เด็กหญิงดารารัตน์ ธรรมเกษ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๔

เด็กหญิงธัญสินี ไชยโท
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๕ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงธาริณี ไชยโท
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๖

เด็กหญิงสุพาวดี เหมือนมาต
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๗

เด็กหญิงกัลยา นูรักษา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๘

เด็กหญิงปณิตา ทองใบ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๑๙

เด็กหญิงธิดาวรรณ โพธิกุล

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๐

เด็กหญิงจณิสตา จีนจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๑

เด็กหญิงฐานิสสร วงศ์โสภา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๒

เด็กหญิงณัฐฌา วงศ์โสภา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๓

เด็กชายมงคล รักไทย
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๔

เด็กหญิงชลดา อิมใจ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๕

เด็กหญิงชนิศา เจริญทัศน์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๖

เด็กหญิงวันวิสา มาลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๗

เด็กหญิงปณยา อุดเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๘

เด็กชายกิตธนากร ปาทะหา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๒๙

เด็กชายณัฐพล สมนึก
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไชยชนะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อ่อนยอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๒

เด็กชายสัตยากร พิบูลย์
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองอ้ม วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๓

เด็กชายฐิระศักดิ

์

บัวใหญ่
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๔

เด็กหญิงณัฐริกา อ่อนยอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๕

เด็กหญิงพัชราภา ดิษฐเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห่องปอ วัดหนองอ้ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๖

เด็กหญิงนิภา เบ้าทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๗

เด็กชายภูมิศาสตร์ พวงพิมพ์
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๘

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีรักษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ วรรณเพ็ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๐

เด็กหญิงปาลิตา ลาธุลี
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๑

เด็กหญิงปทมาภรณ์ วรรณเพ็ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๒

เด็กหญิงลลิตา บุญบุตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๓

เด็กหญิงสาธิดา แสนยำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๔

เด็กชายโต้รุ่ง พลับเพลิง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ รากแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๖

เด็กชายภูมินทร์ จันดาสุข
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๗

เด็กหญิงบุษราภรณ์ มังคการ
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๘

เด็กหญิงสุภาพร เสียงหวาน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๔๙

เด็กชายวุฒิไกร บุญธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๖ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๐

เด็กหญิงสุกัญญา พิมพาเกษ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำงู วัดกุดปลาตอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๑

เด็กชายชัยวัฒน์ บรรมะณี
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกุดเรือ วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๒

เด็กชายกริชฎา ปญญาวัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๓

เด็กชายสุภคม คำแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๔

เด็กหญิงผ่องนภา สีดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ พามาเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๖

เด็กหญิงอรอุมา โสกรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๗

เด็กหญิงกนกวรรณ คันทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๘

เด็กชายเดชาชัย ไพรบึง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว วัดกุดเรือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๕๙

เด็กชายวชิระ ไชยทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๐

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีลาวรรณ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๑

เด็กหญิงบงกชกรณ์ อาจอุดม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๒

เด็กหญิงราตรี พรมณี
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๓

เด็กหญิงศิริวิมล โคตรสมพงษ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๔

เด็กหญิงสุพรรณษา หวังสวัสดิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๕

เด็กหญิงเจนจิรา ผ่องพุฒ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๖

เด็กหญิงชาลิณี สะท้านอาจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๗

เด็กหญิงวลัยทิพย์ นาคสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ปองกัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง วัดทุ่งช้าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๖๙

เด็กชายสายชล ศรีเสริม

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๐

เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนมณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๑

เด็กชายเอกภพ คำแสนราช

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๒

เด็กหญิงอุมากรณ์ นิตราช
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๓

เด็กชายฑีฆายุ หอมวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๔

เด็กชายนพเดช ทวีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๕

เด็กชายศรายุทธ ภูมิลำเนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๖

เด็กชายศิวกร คำทวี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๗

เด็กชายอธิปไตย อักโข
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๘

เด็กชายอนุชา สนทวิน
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๗๙

เด็กชายพิชิตชัย แก้วมงคล
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๐

เด็กชายพงศกร โยติกา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๑

เด็กชายพิริยากร อารีกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๒

เด็กชายทินภัทร ชิณโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๓

เด็กหญิงขนกพร สิมมาวัน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงจุฑามาศ สำราญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงกนกนิภา คำเคนบ้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๖

เด็กหญิงอนุธิดา กันยามา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๗

เด็กหญิงนารา ดาบคำ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๘

เด็กหญิงนะมิ ทาเคมูระ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๘๙

เด็กหญิงอารยา ศรียาวงค์
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๐

เด็กหญิงปยะธิดา คำจันทร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๑
เด็กชายอภิเชษฐ์พงษ์ บรรลือ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๒

เด็กชายสรวิชญ์ ราชฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๓

เด็กชายศักดิดา

์

โสมรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ กอบเกือ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๕

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

ชานวน
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๖

เด็กชายพงศกร กำเนิดสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ ศรีคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๘

เด็กหญิงอังสุชวาล คันธะเนตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๗๙๙

เด็กหญิงปนอนงค์ เรืองริวงค์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๐

เด็กหญิงปวิตรา แก้วระดาษ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๑

เด็กหญิงอินท์ธิรานี นิลคำแผง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๒

เด็กหญิงอรกมล เกษแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๓

เด็กชายยุทธนา สอนกลาง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๔

เด็กหญิงสมฤทัย อบคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๕

เด็กชายพงศกร บุญมานัน
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๖

เด็กชายกฤษฎา คำภานิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๗

เด็กชายมนัส ศรีกระหวัน
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๘

เด็กชายเกรียงไกร ชาภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๐๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ พิทักเขตร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๐

เด็กหญิงชลลดา หอมจิต
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๑

เด็กหญิงสุปราณี กำแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๒

เด็กชายเพิมพูน

่

จุลทวี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๓

เด็กหญิงประภาพร เสมสฤษดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๔

เด็กชายณัฐพล อาษาพล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๕

เด็กชายภานุพงศ์ พรมสว่าง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ จันทร์พวง

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล สมรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๘

เด็กชายดิลกธรรม คำจันทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๑๙

เด็กหญิงณัฐพร จันทะคำแพง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๐

เด็กหญิงขจีวัลย์ ทันธิมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๑

เด็กชายพรชัย หาญภักดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๒

เด็กชายปยวัช เสมสฤษดิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ศาสตราชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๔

เด็กชายทรงพล รินทอง
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๕

เด็กชายไกรวิทย์ พงษ์เกษ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๖

เด็กชายเสริมศักดิ

์

โลละสาน
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๗

เด็กชายดนุชา คำแสนราช
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงสุดาทิพย์ ไพจิตร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงธัญจิรา นรมาตย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๐

เด็กหญิงศีรภัสสร พุทธบุญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๑

เด็กชายอภิเชนร์ บรรลือ
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๒

เด็กชายปยวิทย์ ราชฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๓

เด็กชายธนาณัติ วิสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๔

เด็กชายปฏิภาณ จันทะคุณ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๕

เด็กชายอนุชิต รสจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๖

เด็กหญิงภันทิลา แก้วงาม
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๗

เด็กชายนรินทวงศ์ พิศทองคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๘

เด็กชายธนกฤต ประโยตัง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๓๙

เด็กชายยศวรรณ กำไมล์
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๐

เด็กชายวาสุเทพ กำเนิดสิงห์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๑

เด็กชายอภิวัฒน์ พรมราช
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๒

เด็กชายภาณุพงศ์ สาลีรัมย์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๓

เด็กชายณัฐพล สังฆะสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๔

เด็กหญิงจิดาภา พุ่มจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๕

เด็กชายศักรินทร์ เวียงคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๖

เด็กหญิงอริยา บุญรักษา
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๗

เด็กชายวีระภาพ โสริบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๘

เด็กหญิงทักษอร แก้วกลึงกลม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๔๙

เด็กหญิงวันวิสา พันธ์ทอน
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๐

เด็กหญิงประภัทรสร รักวิเศษ
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๑

เด็กชายพิจักษณ์ ทาจิตร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๒

เด็กหญิงดรุณี เสนาใหญ่
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๓

เด็กชายอนุวัตร มัฐผา
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๔

เด็กหญิงณัฐชยา ผมทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๓๙ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๕

เด็กชายปกรณ์ วิมลศรี
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๖

เด็กชายปฏิวัติ บุญสูตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๗

เด็กหญิงศศิปรียา สีทาสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๘

เด็กหญิงปาลิตา สัมพันเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๕๙

เด็กชายเอกพงษ์ พัดทาบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๐

เด็กชายภีรพัฒน์ เพ็งโสภา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๑

เด็กชายวัชระ ปะปุนไร่
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๒

เด็กชายธวัชชัย มิละวาล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๓

เด็กชายเอกดนัย วรรณคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๔

เด็กชายกุลเดช จันริสา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๕

เด็กชายธนพนธ์ สิมมลี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงเมทาวดี ปตไตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงบุญรอด ทาระนัง
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๘

เด็กหญิงธิระดา โทคำเวช
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๖๙

เด็กหญิงนันทิตา สนทะวิล
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๐

เด็กหญิงพิยะดา ผาแก้ว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๑

เด็กหญิงเกสรา ปชชาเขียว
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๒

เด็กหญิงนันทนัท สังสงหา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๓

เด็กหญิงนฤมล พุ่มจันทร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๔

เด็กหญิงวรัญญา เปยสวน
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษาราช
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๖

เด็กหญิงสุวิตา ละครพล
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๗

เด็กชายสุภกิณห์ ภาวพรม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๘

เด็กชายโชคชัย พันธ์ทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๗๙
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

บุตรโท

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๐

เด็กชายภูวนัย เอกพงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๑

เด็กชายวีรชิต แดงฝน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำบอน วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๒

เด็กชายวิทยา วัลภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๓

เด็กชายสุวภัทร กุลาราช
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๔

เด็กหญิงปานลัดดา หงษ์มณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๕

เด็กหญิงปยากรณ์ หงษ์มณี
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๖

เด็กหญิงศิรินันท์ สายบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๗

เด็กชายณัฎฐพล ภูเขาทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงรุจิรดา คำพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงนันทิตา ทองมาก
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงเบ็ญจมาศ บุตรโท
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๑

เด็กหญิงศศิธร เนตรวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๒

เด็กหญิงสุภัสสรา คำโสภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๓

เด็กชายนัทธพงศ์ คำเกิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนยาว วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๔

เด็กชายนครินทร์ โมกเบ็ญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๕

เด็กชายอาจหาญ ยาเลิศ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๖

เด็กชายพลภาพ แพงศรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๗

เด็กชายธนพนธ์ ผิวบาง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

สุกีย์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๘๙๙

เด็กชายธีระศักดิ

์

นันตริ
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๐

เด็กชายธนากร บาดาล

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๑

เด็กชายสิทธิพล อักษร
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรไชย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา อินทา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงวรัทยา พรมลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงณัฐวีรนันท์ แย้มยิม

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๖

เด็กหญิงรัญชิดา สายแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๗

เด็กหญิงดากานดา โต่นวุฒิ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ นามวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๐๙

เด็กหญิงปนัสยา โสริบุตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๐

เด็กชายวรวิช คูณราช
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๑

เด็กชายอนุภา ทาระจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๒

เด็กชายศุภกฤต บันเดาะ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๓

เด็กชายกิตตินนท์ วงษาราช
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๔

เด็กชายธีระวัฒน์ ราชรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๕

เด็กชายอนุชิต ตริโส
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๖

เด็กชายกันยากร ฤษดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๗

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทวีมาตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๘

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บรรพชาติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๑๙

เด็กชายพีรพัด คำจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๐

เด็กชายวันชัย รูนันต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๑

เด็กชายกัมปนาท พันธ์คำเสน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๒

เด็กหญิงพันธิตรา ชาธิพา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา วงษาราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงฐิติพร สุวรรณรอด
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๑ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๕

เด็กหญิงนุธิยา ลอดคำทุย
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๖

เด็กหญิงพรธวัล สาเลศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๗

เด็กชายโฆสิต แสนทวีสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๘

เด็กชายตรีภพ พิมมาตย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๒๙

เด็กชายวรวิช โพธิสาร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๐

เด็กชายเจษฎากร ผูกพันธ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าก่อ วัดโนนแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๑

นางณัฎฐกันย์ ผลวิสุทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านแก้งขีเหล็ก

้

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๒

เด็กหญิงนัฐริกา อุตระพรม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๓

เด็กหญิงศิลปศุภา ปริโส
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๔

เด็กหญิงสุพรรณษา บรรทะโก
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๕

เด็กหญิงฐิติมา บุญคาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๖

เด็กหญิงกฤตพร บุญชาติ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๗

เด็กชายนิรัตน์ หัดนครอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๘

เด็กชายพงษ์ชิษณุชัย จำปารัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๓๙

เด็กชายกิตติภูมิ พลยา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๐

เด็กชายอภินันนท์ สมณานุรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๑

เด็กชายภาคภูมิ วิระคุณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๒

เด็กชายณฐกร ทาศิริ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๓

เด็กชายธนากร ไชยรบ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ศรีลัดดา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๕

เด็กชายบัวทอง กองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๖

เด็กชายอภิวัฒน์ กองชนะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๗

เด็กชายจิรวัตร อินสุข
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๘

เด็กหญิงโสภิดา เจริญไว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๔๙

เด็กหญิงดาราวลี จันทร์เต็ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๐

เด็กหญิงแวววัน คริจันทร์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๑

เด็กหญิงกณิกา พรมเสมอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๒

เด็กหญิงเมธารินี มีกุล
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๓

เด็กหญิงบัวคำ กองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๔

เด็กชายธนาพล ปดทุมมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๕

เด็กหญิงจิดาภา สาระสิงห์
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๖

เด็กหญิงสุวาธินี บรรทะโก
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๗

เด็กหญิงอิศราพร สารปรัง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๘

เด็กชายสุริยา จันทะนา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๕๙

เด็กชายชัยมงคล พรมมาศ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๒ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๐

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ผลสิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๑

เด็กชายธนโชติ ทกลโยธิน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๒

เด็กชายวิทยาพร ชูสวัสดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๓

เด็กชายภควัต ใยยงค์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๔

เด็กชายธนวัฒท์ วัลภา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๕

เด็กชายบารมี ศรีสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

เงาศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๗

เด็กชายจักรภัทร โคมทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๘

เด็กหญิงศุภกร ปรือทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๖๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ พลศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๐

เด็กหญิงวริญญา หอมจำปา
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๑

เด็กหญิงอรวรรณ นามบุญเรือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๒

เด็กหญิงธนัชชา คำโสภา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๓

เด็กหญิงวิไลพร แสนสุข
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๔

เด็กหญิงทัชดาว ไชยทองพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ หาชัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๖

เด็กชายกิตติชัย บุตรสาร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๗

เด็กชายปยนันท์ สันธิ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๘

เด็กชายอรรถพล กันยาศรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๗๙

เด็กชายภาคิน จันทร์เพ็ญ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๐

เด็กหญิงจีริกา ทะนาสน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๑

เด็กหญิงยดา ริวแดง

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๒

เด็กหญิงสุทัดตา ปรือทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๓

เด็กหญิงจตุพร บัวใหญ่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๔

เด็กหญิงกัญญาณี ต้นเกตุ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๕

เด็กหญิงออนจิรา สิทธิวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๖

เด็กหญิงวนิดา พุธไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๗

เด็กหญิงชไมพร สีแสด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไกรรบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๘๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ผดาวงค์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๐

เด็กชายวุฒิชัย บุญเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๑

เด็กหญิงธัญญารักษ์ บุญสิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๒

เด็กชายศรราม จันทร์เพ็ญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๓

เด็กชายธนดล หอมจำปา
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๔

เด็กชายชานิตย์ ศรีตัดถา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๕

เด็กชายไววิทย์ บุดดีพันธ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๖

เด็กชายธรกร ใหญ่กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๗

เด็กชายจิระพงษ์ วิชัย
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๘

เด็กชายไชยา จันทสิงห์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๔๙๙๙

เด็กหญิงนิชณีพรรณ แปงศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๐

เด็กหญิงกนกวรรณ พิมพ์สอน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๑

เด็กหญิงวิสสุตา พรมสิงห์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ มนตรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๓

เด็กหญิงสุดาพร จำปาหอม
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๔

เด็กหญิงมนฤดี ชูเลิศ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๕

เด็กหญิงศิรินภา วรรณคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๖

เด็กหญิงกรรณิกา บัวใหญ่
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๗

เด็กหญิงสิริวิมล บุดสี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๘

เด็กหญิงเบญญาภา หลงชิณ
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ คนขยัน
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๐

เด็กหญิงจินตพร ธนูศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๑

เด็กหญิงปรินดา พรมสิงห์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๒

เด็กหญิงวิไลลักษ์ ช่วยสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๓

เด็กหญิงปรารถนา เนตรวงษ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๔

เด็กหญิงธนภรณ์ ใหญ่กลาง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๕

เด็กชายฤทธิไกร เนตรวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๖

เด็กหญิงกัลยา วงศ์แก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๗

เด็กหญิงสุภัสสร ไชยหงษ์คำ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๘

เด็กหญิงธัญพิมน บุญย่อง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๑๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คชพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกน้อย วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๐

เด็กชายอาทิตย์ติชัย กายชาติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา เสนาท

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๒

เด็กหญิงกิตติมา สุขมา
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๓

เด็กหญิงจิรกานต์ คำเม็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๔
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ์ ศิริเวช

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๕

เด็กหญิงพรวิมล ยารินันต์
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๖

เด็กหญิงสุธินันท์ สุขมา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา พลยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๘

เด็กชายชญานัน สุทนัง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๒๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธันวิมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๐

เด็กชายพงศกร โรจน์แก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๑

เด็กชายวันดี เฉิดไธสง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๒

เด็กชายชัยมงคล คำเม็ก
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๓

เด็กชายธนายศ เสียงดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๔

เด็กชายธีรภัทร สุขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๕

เด็กชายจักรินทร์ นวลคำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๖

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีธวัช
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา มะศรีหา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๘

เด็กหญิงกิตติกา กิงแสง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๓๙

เด็กหญิงกนกพร ทันวิมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๐

เด็กหญิงอรอุมา กิเลน
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๑

เด็กหญิงปภาวดี กินรี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กุลมุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๓

เด็กหญิงสุธีมา ระถิกา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๔

เด็กหญิงอัญชุลี ใต้โพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๕

เด็กชายธีรภัทร บุษบงศ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๖

เด็กหญิงธิติมา ดวงบุบผา
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๗

เด็กหญิงสุวิสา สุทนัง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๘

เด็กชายนนทกาน วาตา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๔๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ดวงบุบผา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๐

เด็กหญิงขวัญฤทัย โคมทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ภูริรักษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๒

เด็กชายชานนท์ จันทร์สุ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๓

เด็กชายธนาทร ภักดี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๔

เด็กชายธรรมภณ วงศ์ษาบุตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๕

เด็กชายธีรภัทร ประวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๖

เด็กชายปภาวิรญ์ ลีเลิศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๗

เด็กชายภูวเดช เยือกเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๘

เด็กชายจิรกฤต โนนน้อย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๕๙

เด็กชายวรวิทย์ สีสงค์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๐

เด็กชายวรากร อักษร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๑

เด็กชายศุภสัณห์ วิชัยโย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๒

เด็กชายหัสศวรรษ สรรพชัย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๓

เด็กชายอนพัช ศรีถาพร
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๔

เด็กชายอภิชญา บุญมาทน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๕ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๕

เด็กชายอัสนี มูลชารี
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๖

เด็กชายอิทธิกร อนุโภชน์
๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

สติปญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๘

เด็กหญิงกชกร อักษร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๖๙

เด็กหญิงกฤติกา ดอกไม้
๐๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๐

เด็กหญิงเกศรินทร์ ศรีสัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ประวา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธรรวิมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๓

เด็กหญิงกันต์ฤทัย วิลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๔

เด็กหญิงเบญจรัตน์ รูนันต์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๕

เด็กหญิงปริยาภัทร สัตโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๖

เด็กหญิงภัทรภร สิงห์สาวแห
๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๗

เด็กหญิงเมษา บุญมีมา
๑๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๘

เด็กหญิงมนต์นภา พุทธะรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๗๙

เด็กหญิงลัดดาภรณ์ วงษ์แก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา พินยศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๑

เด็กหญิงศศิวิมล พรรณวงศ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๒

เด็กหญิงจิดาภา ผิวคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๓

เด็กหญิงศรัญญา ทองสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทันวิมา
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๕

เด็กหญิงรุจิรา บุรา
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๖

เด็กหญิงสิตญา วิลานันต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๗

เด็กหญิงชนาพร ระเม็ก
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๘

เด็กชายสราวุฒิ คำภาพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๘๙

เด็กชายธีระภัทร เฉิดสุวรรณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๐

เด็กชายนพณัฐ สุทนัง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๑

เด็กชายวิทยา พลศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๒

เด็กชายศักดิสุริยา

์

สุกะรา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๓

เด็กชายสิทธิชัย ระทะมาตย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๔

เด็กชายอรุณ พรมสิงห์
๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีสีนต์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๖

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ มูลศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๗

เด็กหญิงณธิดา ทันวิมา
๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๘

เด็กหญิงธัญรดา อักโข
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงปาริฉัตร นางวงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๖ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๐

เด็กหญิงพิชญธิดา โคตะถา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๑

เด็กหญิงสุพิชชา สุทนัง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๒

เด็กหญิงอรปรียา คอนโคตร
๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๓

เด็กหญิงอรสา จันธง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๔

เด็กหญิงอริสรา ขันทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๕

เด็กหญิงอรุณี ทองทิพย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๖

เด็กหญิงอัจจิตา แฝงโกฎิ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๗

เด็กหญิงอาลิศา นันทะนา
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๘

เด็กหญิงฐิฆัฆพร อักษร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๐๙

เด็กหญิงณิรภรณ์ วันเพ็ญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จำรัสจิตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๑

เด็กชายภานณุพงศ์ ประวา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๒

เด็กชายนิธิกร ครโสภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๓

เด็กหญิงเกศราภรณ์ สว่างภพ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๔

เด็กหญิงพิชชาพร พงษ์บรรเทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๕

เด็กชายพรทวี มุทาสิทธิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงนารินลักษ์ อักษร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๗

เด็กชายณัฐพล รูนันต์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๘

เด็กชายอนิวัฒน์ ปะวา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๑๙

เด็กหญิงวิชชุตา นิลปทย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๐
เด็กหญิงวงษ์ประกาย

หอมเดช
๑๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๑

เด็กหญิงคาวีนา เบ้าคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๒

เด็กหญิงจิตรทอง บุญใส
๒๓/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๓

เด็กชายปริญญา พลศรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๔

เด็กชายสพลดนัย นิคม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๕

เด็กชายเจตษฎา แห่งภูเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๖

เด็กหญิงสุธัญญา พิเดช
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง)

วัดโนนเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๗

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มุ่งนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๘

เด็กหญิงนันท์นิชา มุ่งนา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๒๙

เด็กชายกันต์ธร จันดาษ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๐

เด็กชายชัยณรงค์ วรรญะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๑

เด็กชายณัชชา สุดทาคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๒

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ไชยโกฎิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๓

เด็กชายธนภูมิ นามเจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๔

เด็กชายธัชพล นวลตา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๗ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๕

เด็กชายนนทชัย สมใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๖

เด็กชายนิรุต วงศ์ประจิตร
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๗

เด็กชายนันทชัย นนพละ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๘

เด็กชายศุภกร ลาภพูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๓๙

เด็กชายสิทธิกร สมกิง

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๐

เด็กชายอะติคุณ วามะขัน
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๑

เด็กหญิงกฤษณา สาวิสา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๒

เด็กหญิงกัญญา อุทัยรัตน์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา จรรยากรณ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๔

เด็กหญิงจุฑามณี จันทร์เรือง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงนภัสกร สุดเต้
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงนภารัตน์ ยวนนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา กุ้งค้างพลู
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๘

เด็กหญิงพรพิมล สามิโส
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๔๙

เด็กหญิงศิรินทรา ยวนนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๐

เด็กหญิงสุดาภัทร อุทุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๑

เด็กหญิงอจิราภา กันยามา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ทองแจ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๓

เด็กชายพสิษฐ์ พรหมศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๔

เด็กหญิงนิลาวัลย์ จูมพล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดปาก้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๕

เด็กชายทรงพล สรแสง
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๖

เด็กชายเจษฎา เจือจัน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๗

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

วงศ์ศิริ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๘

เด็กชายชาคริต เรืองศรี
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๕๙

เด็กชายพูมิศักดิ

์

ธนะรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๐

เด็กชายพชรพล นาคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ดอนโมกข์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๒

เด็กหญิงทิพย์อำพร คูณเสมอ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๓

เด็กหญิงวันวลี ชูรัตน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๔

เด็กหญิงจีรนันท์ วิลานันท์
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๕

เด็กหญิงปาริฉัตร อินจุ้ย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๖

เด็กหญิงวรัญญา อุทังสังข์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๗

เด็กหญิงกฤตยาณี ศรีหะดม
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ผากำ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำม่วง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เรืองริวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๘ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๐

เด็กชายทัตเทพ กันยามา
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ อบคำ
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๒

เด็กชายณัฐพล พรหมสุพรรณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๓

เด็กชายธนพนธ์ พูลงาม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๔

เด็กชายทนงค์ศักดิ

์

เพ็งแจ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๕

เด็กหญิงพรพิมล วงค์ษาเคน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ วงค์ษาเคน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๗

เด็กหญิงสุจินดา ชมบุญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๘

เด็กหญิงญาณิศา บุญตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๗๙

เด็กหญิงวริศรา เศรษฐเลิศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๐

เด็กหญิงกิตติมากุล ศรีกระหวัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๑

เด็กหญิงกรนันท์ บัวใหญ่
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๒

เด็กชายกฤษฏา ฤษดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๓

เด็กชายเจษฏาวุฒิ หาโล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๔

เด็กชายวงศกร สันนะถา
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สุกี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๖

เด็กหญิงเกษมณี ภูธร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๗

เด็กหญิงจีรนันท์ กาสิทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๘

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สัมพันธ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๘๙

เด็กหญิงแพรวพรรณ บุสรินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๐

เด็กหญิงภารดี แก้วคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๑

เด็กชายธนากร เรืองศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

คำอุดม
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับไฮ วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๓

เด็กชายชญานนท์ จันทะสิงห์
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๔

เด็กชายพรเสก ทองเต็ม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๕

เด็กชายสหฤทธิ

์

นครอินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ ศิลารักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๗

เด็กชายอัษฎาวุธ วาโส
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๘

เด็กหญิงรัญชิดา สุกรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๑๙๙

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ดอนโมกข์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๐

เด็กหญิงอรวรา คำสวนจิก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๑

เด็กหญิงธนิดา ผิวเงิน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แซ่ตัน

๊

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๓

เด็กหญิงปาริชาติ ชอรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๔

เด็กชายกัปตัน บุญส่ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๔๙ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๕

เด็กชายพรชัย ขันเงิน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๖

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รำแพน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๗

เด็กชายจีระศักดิ

์

แสนศรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๘

เด็กชายอำนาจ เทพจันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๐๙
เด็กหญิงกิจษาฎาธนพัฒน์สณ

ศิริโส
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๐

เด็กชายก้องภพ คะติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๑

เด็กชายเจษฎา พิลากรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๒

เด็กชายฉัตรพล ปสนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๓

เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ดี
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๔

เด็กชายธวัตรชัย สีมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๕

เด็กชายธีรสิตยต ทองสุข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๖

เด็กชายรัตนะ แก้วเรือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๗

เด็กชายเอกฉัตร บุญเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๘

เด็กชายอุดมชัย จาริอุทิศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ทองเบ้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๐

เด็กหญิงปรียะดา โสธาตุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงศศิธร จิตร์จันทร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงอาทิตยา มาพงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๓

เด็กชายศรัทธา กัญหะบุตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๔

เด็กชายจิตรกร ธานี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๕

เด็กชายปริญญา ศรียาวงค์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๖

เด็กชายปริญญา สมบูรณ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๗

เด็กชายสุทธิชัย ผาสุข
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๘

เด็กหญิงชนาพร แสงนวล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๒๙

เด็กหญิงปุณณดา มาตย์วังแสง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๐

เด็กหญิงภัทรธิดา บุตรดีวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา พิมพะบุตร
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๒

เด็กชายธฤต คำบุรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๓

เด็กชายวีรภัทร สิงผง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๔

เด็กชายอภิรักษ์ เมืองจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ ผ่ายเผย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๖

เด็กหญิงกันติยา ศุภผล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๗

เด็กหญิงเกตน์นิภา ทิสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๘

เด็กหญิงเกศสุดา สีแดง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๓๙

เด็กหญิงชญาดา สารมะโน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๐

เด็กหญิงฐิติภรณ์ บุญสอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๑

เด็กหญิงดาริกา พรมหอม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๒

เด็กหญิงธนัญญา ตาดำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงประภัสสร ผมพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงสำเนียง กัญญาสาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงโยธกา ทองตือ

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๖

เด็กหญิงศศิวิมล สุโทสา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๗

เด็กหญิงธิดาวรรณ นันทะปญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๘

เด็กชายณัฐพล คำแพง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๔๙

เด็กชายพงศ์พล นิคม
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกแสง วัดโสกแสง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๐

เด็กหญิงกัญญานัฐ สัมพันธะวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๑

เด็กหญิงชาลินี อุดม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๒

เด็กหญิงพัชรพร เสามัน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๓

เด็กหญิงมณฑิตา สุกลา
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๔

เด็กชายประภานัน ประพาน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี วัดโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๕

เด็กหญิงปยธิดา เรือนพิมพ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๖

เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สาเกตุ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๗

เด็กชายอชิตพล แพงคำลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งขอ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๘

เด็กหญิงศศิวิมล ปอมหิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๕๙

เด็กชายณฐกร ทองเรียง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านฝงเพ วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๐

เด็กหญิงพีรยา เพียรพิทักษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๑

เด็กชายธลันทร ภูแข
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองสุวรรณ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๓

เด็กหญิงดารุณี บุญทิสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๔

เด็กหญิงกัญชพร ทีเขียว

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๕

เด็กหญิงอรรัมภา สีชัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดบ้านโนนสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๖

นางสาวพัชรินทร์ พรมมีพันธ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๗

เด็กชายเจตพล สุพิน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๘

เด็กชายชินวัตร เเพงคำลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๖๙

เด็กชายนพรัตน์ บุญทิสา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ กาญจนพัฒ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๑

เด็กชายรุ่งเพชร นามศร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๒

เด็กชายศรายุทร บุญเนตร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๓

เด็กชายคาวิน มณีรัตน์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงอริยา สุพิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงกนิษฐา พรมมีพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๖

เด็กหญิงจิตรกัญญา เจริญนิตย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๗

เด็กหญิงมะลิวัลย์ จันทาทิพย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วรรณลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๗๙

เด็กหญิงอารียา ประจงจิต
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นาโพธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เวชสาร
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๒

เด็กชายธีรพล ชืนภิรมย์

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๓

เด็กชายวิศรุต อินทร์โสม
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๔

เด็กชายอรุชา วิชาไพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๕

เด็กหญิงนิตยา บังศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๖

เด็กหญิงเนืองภิรมย์

่

สุพรม
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๗

เด็กหญิงพัชรีวรรณ ด้วงศรีเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๘

เด็กหญิงพิมพิศา วิชัยโย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๘๙

เด็กหญิงศิริจันทร์ ดาบคำ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๐

เด็กหญิงสุนิสา บุญเนตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๑

เด็กหญิงสุธิดา พวงเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๒

เด็กหญิงสุภาพร จันทะโส
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๓

เด็กหญิงชนิภรณ์ จิตรแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กัญญาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๕

นายวิริยะพงศ์ นาชัย
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๖

นางสาวอินธิรา บุญแสวง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๗

นางสาวนวรัตน์ สืบวงศ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๘

นางสาวอัจฉราวดี ปอมหิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๒๙๙

นางสาวณัฐริกา ทองปญญา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๐

นางสาวสิริลักษณ์ กลอนดอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๑

นางสาวอรทัย พรมมิภักดิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๒

นายอามร์ฐกิจ อาจมูลลา
๒๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนดงสว่างวิทยา วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๓

เด็กชายชาคริต นาโพธิ

์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ บุตรวงษ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร อินทชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๖

เด็กหญิงนันท์นภัส จิยบุตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๗

เด็กหญิงนันทนา วะโนปะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๘

เด็กหญิงพิมพ์วิภา นามวงษา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๐๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสนทวีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๐

เด็กหญิงสุนิสา นันหมืน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๑

เด็กชายธีรภัทร รัตนพินิจ
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๒

เด็กชายเจษฏา สมชือ

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมมาโฮม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๔

เด็กชายวสุพล คำตาลี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๕

เด็กชายธนายุทธ ตาวตา
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๖

เด็กชายวีรศักดิ

์

คำศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๗

เด็กหญิงบุษบากรณ์ พรมกอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๘

เด็กหญิงชมัยพร ช้างสาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๑๙

เด็กหญิงปานธิดา จักรชุม
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๐
เด็กหญิงทิพวรรณรญา

ทองแข็ง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๑

เด็กหญิงสิริวัลย์ มหันตะ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๒

เด็กหญิงยิงลักษณ์

่

แสนทวีสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๓

เด็กชายนัฐพล พราหมณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๔

เด็กชายถิรวัฒน์ คงสิม
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำอุดม วัดหนองบัวฮี  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสนาฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๖

เด็กชายสถิตคุณ โสภี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๗

เด็กชายสรยุทธ ไชยเชษฐา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๘

เด็กชายจอมปราชญ์ ทองมีมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๒๙

เด็กชายธนวัฒน์ จำนงค์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๐

เด็กชายวายุ รูปแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๑

เด็กชายนัฐพล ดวงโสมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๒

เด็กชายเจษฎาภรณ์ คำนนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๓

เด็กหญิงศศิประภา หล้าน้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๔

เด็กหญิงภัทราพร ไชยรัตน์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๕

เด็กหญิงปณิตา พรมลา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกวางดีด วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๖

เด็กชายชราวุฒ อัคระบุตร
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๗

เด็กชายไชยสิทธิ

์

จิตรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๘

เด็กชายณัฐกิตต์ โมหะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ปตภี
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๐

เด็กหญิงจีรวรรณ จำปา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๑

เด็กหญิงชนากานต์ พิมพิศาล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๒

เด็กหญิงวริทยา คำนะโส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๓

เด็กหญิงอรสา ทีเขียว
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๔

เด็กหญิงไอรดา ผาสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๓ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๕

เด็กชายศิระศักดิ

์

จำปาสาร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๖

เด็กชายสุเมธ พันธ์คำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๗

เด็กชายศศิธร เปรียมสติ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๘

เด็กหญิงจันทิมา ทินโนรส
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๔๙

เด็กหญิงวิรมณ ชัยปรีชา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๐

เด็กชายทินภัทร สุดเต้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๑

เด็กชายทองสา พันธวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๒

เด็กชายพงศ์ธร กานารัก
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๓

เด็กชายสาโรช บุญเชิญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๔

เด็กชายปาณวัติ บุตรดาเคน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๕

เด็กหญิงสบัยพร กุมแก้ว
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๖

เด็กหญิงสุนิสา อุระวงค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๗

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ บุตรเติม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๘

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธ์งาม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๕๙

เด็กหญิงจริยา ปตภี
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๐

เด็กหญิงอุบลรักษ์ ครองยุทธ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๑

เด็กหญิงจันทิรา ผาสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๒

เด็กหญิงวราพร มงคุณ
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๓

เด็กหญิงพิชาภา สุดเต้
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๔

นางสาวธมลวรรณ สิถิระบุตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโคกเทียม วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๕

เด็กชายชัยพล รูปแกะ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๖

เด็กชายเดชฤทธิ

์

ผ่านเสนา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๗

เด็กชายวัฒนา สายเนตร
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๘

เด็กชายวิชวินท์ ปริโส
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๖๙

เด็กชายศุภกร ยิมแย้ง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๐

เด็กหญิงดอกรัก จำปาจูม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๑

เด็กหญิงพิยะดา นะโส

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๒

เด็กหญิงลูกนำ อ่วมวงษ์เปรม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๓

เด็กหญิงสุภาวี นิโส

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๔

เด็กหญิงปยะนุช บุตติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๕

เด็กหญิงสุดาชา มีชัย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๖

เด็กชายพรชัย จำปาจูม
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๗

เด็กชายวิศวะ นวลตา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๘

เด็กชายนนทวัฒน์ ภาคทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๗๙

เด็กชายพงศกร ศรีสุวรรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๐

เด็กชายศรัณญ์ทัพพ์ นามวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๑

เด็กหญิงพิชญาภา นาภักดี
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๒

เด็กหญิงสุริวัลย์ สิงขรรค์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๓

เด็กหญิงตะวัน ทันการ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๔

เด็กหญิงอติญา กิเลน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๕

เด็กหญิงเปยมกมล ลายสาน
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๖

เด็กหญิงนทีนาท สูงเรือง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๗

เด็กหญิงวันธนา เกษี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๘

เด็กหญิงวาชิณี ตีระภักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๘๙

เด็กหญิงพรไพริน เลือมใส

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๐

เด็กหญิงอรจิรา สามิโส
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๑

เด็กชายจีระศักดิ

์

พาพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๒

เด็กชายเลอศักดิ

์

ใจเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๓

เด็กชายศัตวรรษ สามิลา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงสิริยากร กองทุ่งมน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๕

เด็กชายธีระวัฒน์ พยัคฆ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๖

เด็กชายชัยภมร พุ่มจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๗

เด็กชายสืบสกุล เจริญทัศน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๘

เด็กหญิงชฎาพร สีสุมัง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๓๙๙

เด็กหญิงวาสนา สุขภาค
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๐

เด็กชายธนัช ปญญาทิ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๑

เด็กหญิงศิริวิมล โคตรบัว
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๒

เด็กหญิงจิรัชญา แก้วลี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๓

เด็กชายกฤษฎา ดาบคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๔

เด็กหญิงวชิรา นารีรบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาพอก วัดโนนสมบูรณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๕

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๖

เด็กชายธนนันท์ จันทร์สมาน

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๗

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๘

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๐๙

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๐

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๑

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๒

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๓

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๔

เด็กชายศักดิชัย

์

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

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงจิรชยา บุญเกิง

่

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๖

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๗

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๘

เด็กหญิงนันท์นภัส ยอดมาลี

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๑๙

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๐

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๑

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวดก

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๓

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๔

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๕

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๖

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๗

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๘

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๒๙

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๐

เด็กชายธีรศักดิ

์

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๑

เด็กชายวทัญู ศรีรักษา

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๒

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๓

เด็กหญิงสุชัญญา ขันคูณ

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา เชือแก้ว

้

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๕

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๖

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๗

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๘

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๓๙

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๐

เด็กชายศุภกร บำรุงศีล

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๑

เด็กชายชาตรี ขนทอง

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๒

เด็กหญิงปวีณา อังเจ๋า

้

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๓

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๔

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๕

เด็กหญิงวาสนา โพธิศรี

์

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๖

เด็กหญิงใบเตย ปกเข

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๗

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๘

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๔๙

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

วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๖ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๐

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๑

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๒

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๓

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๔

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๕

เด็กหญิงสุกัญญา พืนพรม

้

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๖

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๗

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๘

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๕๙

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๐

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๑

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๒

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๓

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๔

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๕

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๖

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๗

เด็กชายวงศ์วรัณ สุกุ

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๘

เด็กหญิงภัครพร ชินทศักดิ

์

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๐

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๑

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๒

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เพียงลิม

้

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

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๔

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๕

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๖

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

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๗

เด็กหญิงสุดาพร ทัศศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)

วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๘

เด็กชายสิรภพ สายคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๗๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สรสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๐

เด็กชายธีรวัฒน์ คำพูล
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๑

เด็กชายอนุชา บุญญพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๒

เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทาธร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๓

เด็กชายสุนทร ดอกไม้
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๔

เด็กชายนนธวัฒน์ มุสิกวัน
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๗ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๕

เด็กหญิงกรัญญา ชาภักดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๖

เด็กหญิงชนิตรา จำปาจวบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๗

เด็กหญิงวรรณรินทร์ ติงชาติ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๘

เด็กหญิงลลิตา กาทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๘๙

เด็กหญิงเกวลี งามงอน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๐

เด็กหญิงกัลยาพร คำพูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๑

เด็กหญิงปาริตา มาลาฝอย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๒

เด็กหญิงดาปนีย์ สุราช
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๓

เด็กหญิงธัญสินี สีภักดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๔

เด็กชายอภินันท์ ดลจำรัส
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๕

เด็กหญิงศุภปรียา พุทธระสุ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๖

เด็กชายชัยสิทธิ

์

กัญญาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๗

เด็กชายแสงเพชร โลห์คำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๘

เด็กหญิงญวิกา เฉลียวฉลาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๔๙๙

เด็กหญิงประวีณา สิทธิเดช
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๐

นางสาวมานิตา แสงงาม
๒๑/๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๑

นางรัตนาพร ประกอบกัน
๒๒/๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๒

นายอนุพัทธ์ ภาษี
๒๑/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดปานาจะหลวย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๓

นางหนม มานะธรรม
๒๙/๐๒/๒๔๘๗

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๔

นายธนากร ทะประดิษฐ์
๑๖/๐๙/๒๕๒๒

วัดภูพลานสูง ภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๕

นายวุฒิชัย คำแสนราช
๑๒/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๖

นางสาวจิตราพร เอ้โทบุตร
๒๓/๐๖/๒๕๓๐

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๗

นายสมคิด ศรีบันดิษ
๕/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๘

นางสมจิตร เพ็ชร์งาม
๔/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอนาจะหลวย วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๐๙

เด็กชายสุมนัด พัศนิยม
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๐

เด็กชายยุทธิพงศ์ สุพรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๑

เด็กชายพงศกร เทียบทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๒

เด็กชายทศพล สารเดช
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๓

เด็กหญิงอรนลิน ชัยณรงค์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๔

เด็กหญิงเยาวเรศ จันยศ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๕

เด็กหญิงอริศรา จันทะนิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๖

เด็กหญิงนลพรรณ อินทบุตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๗

เด็กหญิงรุ่งริสา สิงห์คำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๘

เด็กหญิงณัฐธิชา วิชัยโย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๑๙

เด็กหญิงชลลดา ร่มเย็น
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๐

เด็กชายชนภัทร จันทะมา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๑

เด็กชายฤทธิเดช ทองเกลียง

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๒

เด็กชายศิริพิพัฒน์ ประเสริฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๓

เด็กชายวีรภัทร ศรีรักษา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๔

เด็กชายทองแก้ว แก้วจันทร์เพ็ง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๕

เด็กชายจารุเดช มีทองแสน
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๖

เด็กชายชัยยะ วรรณา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๗

เด็กหญิงชนิภา มอสูงเนิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๘

เด็กหญิงมนรดา พรมสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชยคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๐

เด็กหญิงพูระดา จะโลนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๑

เด็กหญิงฉัตรติญา โกฏสันเทียะ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ วารีพัฒน์
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๓

เด็กหญิงชญานิศ มะนาวหวาน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๔

เด็กหญิงนันทินี คูณแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๕

เด็กชายธวัชชัย หาลี
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๖

เด็กหญิงสุวดี ห่อนิล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๗

เด็กชายไกรวิทย์ ชาริชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๘

เด็กชายชยากร ไพรวัลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๓๙

เด็กหญิงอ้อนฤดี สันโดด
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๐

เด็กชายอติเทพ ประจงจิตร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๑

เด็กหญิงอรวรรยา ปดถาพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๒

เด็กชายกิตติพงษ์ คำมา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๓

เด็กชายสงกรานต์ ศรีโยธา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ เรืองศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๕

เด็กชายพงศกร คำโสภา
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๖

เด็กชายอภิชัย มิชาลี
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๗

เด็กหญิงจิราภา ภูถาดถม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๘

เด็กหญิงสุดารัตร์ สาระคูณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงวิชญาพร ศรีโพธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงวิชิตา ส่งเสริม
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๑

เด็กชายณัฐภูมิ บุญมานันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๒

เด็กหญิงจินตนา สิงห์สีทา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๓

เด็กชายวิชชากร วงษาราช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๔

เด็กหญิงสิริวิมล สุดเต้
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๕๙ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๕

เด็กชายพัชรพล สมนึก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๖

เด็กชายตานุพงศ์ พางาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๗

เด็กชายตันติกร พางาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๘

เด็กชายภานุวิชญ์ ฤทธิมาศ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๕๙

เด็กชายพันนา พระโรจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๐

เด็กหญิงปาริชาติ หาญอาษา
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 วัดภูพลานสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๑

เด็กชายวายุ พิมราช
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ สัญจร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ประพาน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา จันริสา
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๕

เด็กหญิงบุษกร ขรรค์แก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๖

เด็กหญิงวริศรา แก้วโมรา
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๗

เด็กหญิงวรวรรญา แยบคล้าย
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๘

เด็กชายสนันตน์ พูลพร้าว
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๖๙

เด็กหญิงศุภิสรา ขาวสลับ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๐

เด็กหญิงอภิสุตา โคตรวันทา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๑

เด็กหญิงกรกช สิมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ชูหา
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๓

เด็กหญิงธัญจิรา ปองประดา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๔

เด็กหญิงปรัตน์ดา วะโนปะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๕

เด็กหญิงพิมประภา น้อยพุฒ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๖

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๗

เด็กชายเพชรรัตน์ จันนุบิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๘

เด็กชายวีระวัฒน์ จันทะนาค
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา แสงใส
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๐

เด็กหญิงเปรมศิณี ฟอมไธสง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๑

เด็กหญิงณัฐวดี สรแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๒

เด็กหญิงผกามาศ พวงประกา
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๓

เด็กหญิงหทัยชนก โบศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๔

เด็กชายธนวินท์ พลศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๕

เด็กหญิงศิรินธิยา ชะนาเทศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๖

เด็กหญิงจินตนา ผลรักษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กวดขัน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไชยโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๘๙

เด็กหญิงอริสรา กินรา
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๐ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๐

เด็กหญิงเขมรา ดวงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๑

เด็กชายธีระยุทธ์ สีสุวะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๒

เด็กชายชณัญู คำมะลุน

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๓

เด็กหญิงกิตติยา พุ่มพฤกษา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๔

เด็กชายวิทวัฒน์ นามวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๕

เด็กชายณัชพล เลาพิลา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๖

เด็กหญิงปาริชาติ บุประเสริฐ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๗

เด็กหญิงอรปรีดา จันทะนา
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๘

เด็กชายสุขสันต์ บุญเพิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๕๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ คู่แก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๐

เด็กชายมณีพิชัย ปอมพิทักษ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๑

เด็กชายศรชัย จันธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๒

เด็กชายเกรียงไกร คำเบา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๓

เด็กชายชนะศักดิ

์

แก้วพันธ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๔

เด็กชายทักษ์ดนัย พรพา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๕

เด็กหญิงสิรินภา ลุนศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๖

เด็กหญิงสุรพร ภาชะรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๗

เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

ทาโส
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๘

เด็กหญิงพัชรศรี แสงอ่อน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ลุนศรี
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงสไบทอง บุญรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ หาญจำปา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๒

เด็กหญิงสุภัสสรา มะลิมาตร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๓

เด็กหญิงพิดสนา ลาหู่นะ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๔

เด็กหญิงสุภัทรา สาวะรีย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๕

เด็กหญิงดวงนภา ศรีรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๖

เด็กชายนนธวัฒน์ โคตรวงษา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๗

เด็กชายถิรวิทย์ จำปาเต็ม
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๘

เด็กชายจิรกฤต พันธ์อ่อน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๑๙

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๐

เด็กชายวีรพัฒน์ สุขชาติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๑

เด็กหญิงอุมากร หาญภักดี
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๒

เด็กชายนันชพงศ์ นิยม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๓

เด็กหญิงรุ่งลดา หมืนไธสง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๔

เด็กหญิงปนัดดา โสภากุ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๑ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๕

เด็กหญิงกิตติมา คำมี
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๖

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

สมบูรณ์ผล
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พลยศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๘

เด็กชายเจษฎา โอดงาม
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๒๙

เด็กชายกมล เหมือนมาศ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๐

เด็กชายธีระเดช โจระสา
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๑

เด็กชายศรานนท์ ระมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๒

เด็กชายเมษา ทองคำตอน
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๓

เด็กหญิงมณีนุช อายุวงศ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๔

เด็กหญิงกัณฐิกา เสาวัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๕

เด็กหญิงอรทัย พันขันตี
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๖

เด็กชายวีระศักดิ

์

อนันต์
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ สุขชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๘

เด็กชายวิชัย บุญเกิง

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๓๙

เด็กหญิงวันทพร โคลีจุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๐

เด็กชายภัทรเดช โพนไธสง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๑

เด็กหญิงณัฐพร จินจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๒

เด็กชายกิตติชัย อินต๊ะ
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ จอมหงษ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๔

เด็กชายนพีภัทร สัตโต
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๕

เด็กชายเด่นชัย บัวใหญ่
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๖

เด็กชายชนัญู วารี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๗

เด็กหญิงกนกพร ต่ายกระโทก
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๘

เด็กหญิงมลทิตา สายเครือชืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๔๙

เด็กหญิงสุทัตตา สายเนตร
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๐

เด็กหญิงอัมพร ชินวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ เกลียงอุทธา

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๒

เด็กชายอดิศร ทองนรินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ กันยาพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๔

เด็กหญิงปนัดดา ทาราศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๕

เด็กชายศราวุติ เข็มมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๖

เด็กชายศักดิสกุล

์

ศรีพูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๗

เด็กชายสิทธิชัย ปสสาสิงห์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๘

เด็กหญิงกมลชนก หินสี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๕๙

เด็กหญิงณัฐถจริยา หิรัญรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๒ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุนันท์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๑

เด็กหญิงสุรีย์พร ทองมาก
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๒

เด็กชายธีรพล วงศ์สมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๓

เด็กหญิงธารธารา ตะริวงศ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๔

เด็กหญิงบัวอุบล สมมุ่ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๕

เด็กหญิงศุภรดา สุขชาติ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๖

เด็กหญิงเกวลี คำผุย
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๗

เด็กหญิงสุชาวดี ปริโส
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๘

เด็กชายกนกนัยน์ จูมครอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๖๙

เด็กหญิงแววมยุรา ไชยยงค์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๐

เด็กชายนวมินทร์ พันพิบูลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๑

เด็กชายสุทธิพงศ์ ศรีสินธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๒

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เสนคราม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๓

เด็กหญิงอัญมณี พูลจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๔

เด็กชายเกษมสันต์ อุณวงศ์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๕

เด็กชายโชคชัย สีแดง
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๖

เด็กชายศิริชัย พิลาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๗

เด็กหญิงกิจติญา อำนวย
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๘

เด็กหญิงทรรศนีย์ แหวนเพชร
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๗๙

เด็กหญิงปนัดดา แหวนนาค
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๐

เด็กหญิงรุ่งตะวัน บุตรวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๑

เด็กหญิงลลิตา สังคะสอน
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๒

เด็กชายนิติพงษ์ วงสุทา
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๓

เด็กชายไพศาล บุญฑริก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๔

เด็กชายวีระชัย นกศักดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๕

เด็กชายสถาพร ดอกบัว
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๖

เด็กหญิงจิตติมา วระคุณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๗

เด็กหญิงชนาธินาถ ทับทิม
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๘

เด็กหญิงมนัสญา จันทนาค

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงสุรีย์พร วงค์แสงคำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๐

เด็กชายคมสันต์ ใจเครือ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๑

เด็กชายณัฐวัตร มีเพ็ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๒

เด็กชายแทน ครองประจิตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๓

เด็กชายพงษ์คชา โกตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๔

เด็กชายสนธยา ปกษีเลิศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๓ / ๓๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๕

เด็กชายแสงอรุณ ศรีสวย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๖

เด็กชายอมรลักษณ์ ทองรส
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๗

เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ โลละสาน
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุภาพ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๖๙๙

เด็กหญิงนิภาพร เสาศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๐

เด็กหญิงภณิดา อนุสิม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๑

เด็กหญิงรัชดาพร แก้ววงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๒

เด็กหญิงสมรส ลุนศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๓

เด็กชายเจษฎากรณ์ พวงบุรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วรรณศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๕

เด็กชายธีรภัทร กลางถิน

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๖

เด็กหญิงศุภิสรา โอ่งคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๗

เด็กชายรุ่งโรจน์ ศรีสถาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา ยวดขุนทด
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๐๙

นายเรวัตร ไพรบึง
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๐

เด็กหญิงขวัญพร เกษก้าน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๑

เด็กหญิงวรรณนิสา ผ่องใส
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๒

นายธงชัย พันแก่น
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๓

เด็กหญิงนงเยาว์ สีดาจิตร์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๔

เด็กชายปฎิภาณ ระตะโน
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๕

เด็กชายมณเทียรชัย แก้วคำชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๖

เด็กหญิงศรินทรา วะโนปะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๗

เด็กชายวริทธินันท์

์

ขุมคำ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๘

เด็กชายศรายุทธ ทองทา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๑๙

นางสาวประภัสสร วงค์ก่อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๐

นางสาวอาภรณ์ นมัสการ
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๑

นายภาคภูมิ ประพาน
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๒

นางสาวจารุภา สุขประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๓

นางสาวกุลธิดา กุลบุตรดี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๔

นายพิพัฒน์ วิชัยดิษฐ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๕

นายณัฐวุฒิ สุขัง
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๖

นางสาวอนงค์นาถ บุญทิสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๗

นางสาวทิพวรรณ วันนา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๘

นางสาวณัฐนิช ศรีวงษา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๒๙

นายกิติพงษ์ วงศ์ตรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๔ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๐

นายทศพร พลขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๑

นายธนพล ศรีสุวะ
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๒

นางสาวสายธาร แก้วคำปอด
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา วัดสวายน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

สิงห์นาค
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๔

เด็กชายนิติธร ทำสาหา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๕

เด็กชายวีรวัทต์ ธรรมโม
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๖

เด็กชายวรเทพ เสนคำสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๗

เด็กหญิงชลิตา ยันกา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ วงศ์สีลา
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๓๙

เด็กหญิงญาดา วิไลสุทธิวงศ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๐

เด็กหญิงณัฐกมล กิงสุข

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๑

เด็กหญิงณัฐวิดา ธรรมโม
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๒

เด็กหญิงดาราทิพย์ ศรีพรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๔

เด็กหญิงปริชาติ กะวันทา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รัตนสุวรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๖

เด็กหญิงสุพรรษา สาริก
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๗

เด็กชายอภิวิชญ์ ทองสัมฤทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๘

เด็กชายวัชพล แก้วต๊ะ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๔๙

เด็กชายพิรชาติ ประทุมวัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๐

เด็กหญิงทิณมณี ดวงรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ พะวงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๒

เด็กหญิงชาลิสา คำทู
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๓

เด็กหญิงพาณิภัด ธรรมโม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๔

เด็กหญิงธันยมัย ทากะเมียด
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๕

เด็กหญิงมาลีวรรณ ธรรมโม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๖

เด็กหญิงทิพวรรณ กลำพุทธา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๗

เด็กชายบุรธัช กองสุข
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๘

เด็กหญิงภัทรนันท์ สวนเศรษฐ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๕๙

เด็กหญิงอรอนงค์ คำเคน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ภูแสน
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๑

เด็กชายปญญา ไทยสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๒

เด็กชายรังสิมันต์ วงศ์คำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๓

เด็กชายนวพล พรมวรรณดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๔

เด็กหญิงศิรัญญา ธนจุฬานนท์
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๕ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๕

เด็กชายสุชาครีย์ ศรีถาการ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๖

เด็กหญิงพัชรพร สาริก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๗

เด็กหญิงอลิสรา สุวรรณเมียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๘

เด็กชายจิรภาส แก้วพระปราบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๖๙

เด็กชายสมหวัง จะริรัมย์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๐

เด็กชายอดิศร กะวันทา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๑

เด็กหญิงบุณยานุช โสชะดา
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๒

เด็กหญิงสุภาพร วันทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๓

เด็กหญิงอาทิตติยา หาทรัพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๔

เด็กชายอดิเทพ ดอกดวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๕
เด็กชายมณฑกาญจน์ ใจงาม

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๖

เด็กชายสมศักดิ

์

พรมวงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๗

เด็กชายนันทนนท์ จันทร์ภักดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๘

เด็กหญิงฐิติมา พรมรัตน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๗๙

เด็กหญิงอารียา สุระภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๐

เด็กชายสิทธิราช ผางนิล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๑

เด็กชายเดชมงคล อ่อนคำลุน
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๒

เด็กชายอภินันท์ กันญา
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๓

เด็กชายกิจจา จำเนียร
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๔

เด็กชายยุทธนา พันจันลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๕

เด็กชายชนาธิป ทองจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงเพชรพลอย นามคุณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงอรอุมา โทะกะมาตร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงพัชรี สุขสี

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๘๙

เด็กชายอุไร สุขจิตต์
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๐

เด็กชายเจตนิพัทธ์ สะนัย
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๑

เด็กชายฐิติ ดีสินธุ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๒

เด็กชายนรินทร์ อินันทา
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๓

เด็กชายพิทยาธร วิลาวัลย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๔

เด็กชายวัฒนา คำทู
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๕

เด็กหญิงถิรพร วะราพุทธ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๖

เด็กหญิงนลินี ทะรินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หาญระเบียบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๘

เด็กหญิงอลิสา จันดาคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๗๙๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ไชยพงษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๖ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๐

เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์เรืองศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๑

เด็กชายนิติศักดิ

์

วงค์ละกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๒

เด็กชายจิรเดช ปะหุปะไพ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๓

เด็กชายเพชรปญญา อัตะพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๔

เด็กชายภานุพงศ์ พะวงค์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๕

เด็กหญิงกานดา ศิลาไชย
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๖
เด็กหญิงขวัญประภา ผาสุข

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงดุสิตา บุญโสภา
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงสุภาวดี อุดธิโท
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงสุภิณญา ผาสุข
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๐

เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์ประสงค์
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๑

เด็กหญิงประภาศิริ สมภักดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๒

เด็กชายฤทธิชัย หอมหวล
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๓

เด็กหญิงปุณยนุช วงศ์คำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๔

เด็กชายพีระพล สิมมะณีย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๕

เด็กชายศุภกร จำเนียร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๖

เด็กหญิงศศิมา คำสีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๗

เด็กชายอัษฎาวุธ ดรชารี
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๘

เด็กชายศิวัช ปกปน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๑๙

เด็กชายประสิทธิ

์

บุญเสริม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๐

เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วศิริ
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๑

เด็กชายเทวินทร์ เทพรักษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโซง วัดโนนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๒

เด็กหญิงญานิกา ปริตัง
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๓

เด็กหญิงอุบลวรรณ นนศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงปภาวี แสงจันทร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๖

เด็กหญิงภัทรวดี โคช่วย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๗

เด็กหญิงสุภาพร แท่งหิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ พิมพ์พันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๒๙

เด็กชายวรวิทย์ ตะตินุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๐

เด็กชายวิเชษฐ์ บุญไชย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๑

เด็กหญิงกฤษติกา โสนะจิตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๒

เด็กหญิงชฎาพร บุญมัง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๓

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีสุพรรณ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๔

เด็กหญิงณัฐธยาน์ พิมพ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๕

เด็กหญิงดอกไผ่ สัมฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๖

เด็กหญิงนิชนิภา รัตนาถ
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๗

เด็กหญิงนำทิพย์ วิลานัน
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๘

เด็กหญิงพรรณิกา ไกรงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๓๙

เด็กหญิงพัชรพร กองแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยมรัตน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๑

เด็กหญิงเพลินตา ศรีวิไลย
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๒

เด็กหญิงสุทัตตา กาสินธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๓

เด็กหญิงหฤทัย สายทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๔

เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงห์แจ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ทองไชย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๖

เด็กชายนพเก้า ปราบพล
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๗

เด็กชายทนงศักดิ

์

จรมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๘

เด็กชายธราดล บุสภาค
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๔๙

เด็กชายนิพติกรณ์ สัมฤทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงณัฐธิดา คำภูพูล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๑

เด็กหญิงนารีนาถ ปทุม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงนันทณีย์ จรมา
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงมุกมินดา กาละบุตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงธันยพร สายเมฆ
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๕

เด็กหญิงกัญญณัฐ ยนภพ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๖

เด็กหญิงปาริฉัตร โพธิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยข่า วัดธรรมิกาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา สมใจ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยสำแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๕๙

เด็กหญิงญาณศรณ์ บริบูรณ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๐

เด็กชายธีธวุฒิ นามโคตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๑

เด็กหญิงวิภาวรรณ ขาวสอาด
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๒

เด็กหญิงฐิติพร พัฒนา
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๓

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มีธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุส่าห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๕

เด็กชายสิทธิชัย ผลรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๖

เด็กชายชวิล ศาตสิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๗

เด็กชายกรวิชญ์ อุตพันธ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๘

เด็กชายชนกันต์ พัฒนา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๖๙

เด็กหญิงปพิชญา คำผัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๘ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๐

เด็กชายณัฐพล พุ่มจันทร์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๑

เด็กชายสุกฤษฏ์ ได้เลิศ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๒

เด็กหญิงดรัลพร สุทธัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสูง วัดโนนสูง  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๓

เด็กชายอภินันท์ พลภักดี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๔

เด็กชายเทพทัต โคตะขุน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๕

เด็กหญิงปราญชลี บาลุน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๖

เด็กหญิงปยนุช บาลุน
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๗

เด็กหญิงปรารถนา พรานไพร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๘

เด็กหญิงสุธัญญา เทพประทุม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๗๙

เด็กชายกิตติกร พรบุญมี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๐

เด็กหญิงกาญจนา ศรีทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ม่วงโคกสูง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๒

เด็กหญิงชลลดา คุริโน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๓

เด็กชายณัฐชัย นุสนธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๔

เด็กชายธนะดี บัวบก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๕

เด็กชายเอนก ดับพันพิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๖

เด็กหญิงพรไพลิน ภูเงินทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เพียรชัยสงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๘

เด็กหญิงปุณยาพร บุญกว้าง
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๘๙

เด็กหญิงภรณีนิภา พุ่มจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๐

เด็กหญิงพรชิตา ดับพันพิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๑

เด็กชายติณณภพ อุตพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๒

เด็กชายสถาพร ลครศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๓

เด็กหญิงฐานิตา สาโล

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ส่อง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๕

เด็กหญิงวิไลพร ศรีทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๖

เด็กชายชัยพฤกษ์ ภาคนะถา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๗

เด็กชายอนุชา นุสนธ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๘

เด็กชายอภินันท์ ศรีพรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๘๙๙

เด็กชายเตชภณ บุญกว้าง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบก วัดบกมันแกว  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๐

เด็กชายธนพล สายทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๑

เด็กชายวุฒิภัทร โพนทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๒

เด็กชายอธิราช บัวคลี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีนวล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงณัฐนันท์ แรกเรียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖๙ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงธัญญรัตน์ อิมใจ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๖

เด็กหญิงนริณรัตน์ จัตุรงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๗

เด็กหญิงณัฐปานี ชูไทย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๘

เด็กหญิงปุณยวีร์ ศรีสุพรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๐๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภูธร
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๐

เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีอ่อน
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๑

เด็กหญิงสุธีธิดา วีระพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๒

เด็กหญิงสุริวิภา คูณทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๓

เด็กหญิงอรปรียา แสงจันทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๔

เด็กชายมินทร์ธาดา สาโล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๕

เด็กหญิงกฤษณา นามวา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๖

เด็กหญิงจินตนา โพธิงาม

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๗

เด็กหญิงจิราพร สมเพราะ
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๘

เด็กหญิงนัฐกานต์ เสนาคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๑๙

เด็กชายศรายุธ ทุราช
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๐

เด็กหญิงภัทรธิดา ฤกษ์ใหญ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๑

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ธรรมธร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๒

เด็กหญิงชลลดา สุขรืน

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๓

เด็กหญิงเมธินี แก้วเขียว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๔

เด็กชายณัฐชนน นิสัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๕

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

สิงห์ทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๖

เด็กหญิงธิดาเทพ พัฒนา
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๗

เด็กหญิงนิตยา มาลาพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ ระวาดวร
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๒๙

เด็กชายกฤตพัฒน์ กุลโพนเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๐

เด็กชายชโยดม ดำเนิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๑

เด็กชายชวกร เหลากลม
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๒

เด็กชายเตชิด จันทชิด
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๓

เด็กชายธัชพล ไชยสำแดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๔

เด็กชายศตรรฆ อำศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๕

เด็กหญิงกลินลานนา

่

วงศ์อำมาตย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๖

เด็กหญิงณัฐพร สุริยา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๗

เด็กหญิงธันวรัฒม์ โชตินอก
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๘

เด็กหญิงปยารมณ์ ศรีรมย์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงภัคจิรา นาคูณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๐

เด็กหญิงรักษิณา ผลาการ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๑

เด็กหญิงรุ่งนภาพร ริวงค์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๒

เด็กหญิงวริศรา ห่วงเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๓

เด็กหญิงศิริกัลยา ปราบพล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๔

เด็กหญิงศิริกานต์ ขานอัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๕

เด็กหญิงสุภาพร มิงชัย

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๖

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ปสสี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๗

เด็กหญิงฐิติพร วิชัย
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สาธุจรัญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๔๙

เด็กหญิงณัฐชา วงษาชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๐

เด็กหญิงธมลวรรณ พรมวงศ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๑

เด็กหญิงนัฐธิดา อินทวชัย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๒

เด็กหญิงบุณฑริก นามบุรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๓

เด็กหญิงปยะมาศ สุโคตร
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๔

เด็กหญิงพรนภา พวงคต
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี ดีสม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๖

เด็กหญิงภันทิลา ปกปอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๗
เด็กหญิงมินทราวรรณ

อินทสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๘

เด็กหญิงรัชนี ดวงสินธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๕๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ ใจราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๐

เด็กหญิงสุจิตรา แก้วนิล
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๑

เด็กหญิงสุธิดา คำลุน
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงหฤทัย ไชยชนะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๓

เด็กหญิงอำนวยพร ประมนต์
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๔

เด็กชายกฤษฎา ทะศรี
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๕

เด็กชายจุติภพ พรมศรี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๖

เด็กชายธีรเมธ ประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๗

เด็กชายพิพิศพักตร์ บุญประโคม
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๘

เด็กชายศุภโชติ ไชยนาท
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๖๙

เด็กหญิงภัทรมน งามสุข
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๐

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์เทพ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แว่นแคว้น
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๒

เด็กชายธนบูรณ์ ภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๓

เด็กชายนันทชัย กาสินธุ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๔

เด็กชายศิวกร สังฆะสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๕

เด็กชายอดิศร ทิพมนต์
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปาหอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๗

เด็กหญิงกาญจนา อัญโญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๘

เด็กหญิงเกวลิน จันทร์ผ่อง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๗๙

เด็กหญิงเขมสิริ เจนถูกใจ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ภาคสีดา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๑

เด็กหญิงฐิดาพร พวงลาภ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๒

เด็กหญิงณัฐธิตินันท์ นาควัน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปราบพล
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๔

เด็กหญิงรัตนกร พันธุมาศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๕

เด็กหญิงวรัญญา วงค์คำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๖

เด็กหญิงวิภาดา กองพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๗

เด็กหญิงศรัณย์พร ฤทธิสำอางค์

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๘

เด็กหญิงชุติมา พลปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๘๙

เด็กหญิงนริศรา ยาตรา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๐

เด็กหญิงลัตดาวรรณ คูณคง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๑

เด็กหญิงวิภาวดี กอบแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๓

เด็กหญิงสิริวิมล แสงศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๔

เด็กหญิงสุภารัตน์ เติมสิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๕

เด็กหญิงอารยา บุปผา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๖

เด็กหญิงอารียา บุดดาสิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๗

เด็กหญิงพิชชาภา เสมศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๘

เด็กชายเจษฎา จำปาหอม
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๕๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร จิตมะหัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๐

เด็กชายนวคุณ แก้วมุงคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๑

เด็กชายลภัส พรหมธิดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๒

เด็กชายอนุภาพ วงษา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๓

เด็กหญิงกมลศรี พลปญญา
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๔
เด็กหญิงปุญญานันท์ รุ่งรจนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๕

เด็กหญิงพิมญาดา สุริรมย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๖

เด็กหญิงมุธิตรา มานพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๗

เด็กหญิงธนิสร เรือนเจริญ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๘

เด็กหญิงศรัญญา สุทธิกรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๐๙

เด็กหญิงสุทธิดา ไชยเศษ
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๒ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๐

เด็กหญิงสุพิชยา เนาว์มณีฐญาณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๑

เด็กชายเจษฎา เรือนเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๒

เด็กชายปริญญา แว่นแคว้น
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๓

เด็กชายปติพร ไตรยสุทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๔

เด็กชายวิชาญชัย นุชิต
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๕

เด็กชายศิวกร ปดถา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนตรง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๗

เด็กหญิงกริม สุทธิวโรตมะกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หอมอ่อน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๑๙

เด็กหญิงจิตรา คะตะวงศ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๐

เด็กหญิงชลดา ร่วมเชือ

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชาญประเสริฐ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๒

เด็กหญิงนภาภรณ์ คำวิเศษ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๓

เด็กหญิงพัชริญา จอมตัง

้

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๔

เด็กหญิงศศิวิมล หล่อทอง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๕

เด็กหญิงสิริรักษ์ สิงห์สถาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๖

เด็กหญิงอนันตยา ห้วยใหญ่
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๗

เด็กชายธนโชติ บุตรมาตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๘

เด็กชายรุ่งเรืองชัย โปเปด
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๒๙

เด็กชายอภิศักดิ

์

ทองอินทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๐

เด็กหญิงขวัญฤดี เส้นเกษ
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๑

เด็กหญิงนันทนา กรรมสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๒

เด็กหญิงปรียาภัทร ชัยบุตร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๓

เด็กหญิงสิริกร เคหารมย์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นนท์ศิริ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๕

เด็กหญิงพรรภัสสา ศรีลาชนพฤกษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๖

นายกิตติศักดิ

์

โสนะจิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๗

นายณัฐวุฒิ บุญแรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๘

นายธราดล สุวะมาตย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๓๙

นายธีรเดช ขันทะโข

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๐

นายบัญชาการ สินเธาว์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๑

นายสุทธิพงษ์ ไชยนาท
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๒

นายสุรชาติ สายสมบัติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๓

นางสาวกรรณิการ์ พาคำวงค์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๔

นางสาวนพจิรา พละสินธุ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๕

นางสาวนิราวัลย์ ขันทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๖

นางสาวปรารียา อุดมศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๗

นางสาวลดาวัลย์ พรมวัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๘

นางสาวสุภาพร แสนทวีสุข
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๔๙

นางสาวอรพรรณ วิโท
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๐

นางสาวเปรมวดี จันใบ
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๑

นายณัฐกานต์ แสนทวีสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๒

นายภานุวัฒน์ วงษา
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๓

นางสาวกมลชนก จันทร
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๔

นางสาวทิพวรรณ ดีสม

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๕

นางสาวธิดารัตน์ ชุมสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๖

นางสาวปยธิดา วงษ์พรมมา
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๗

นางสาวศศิธร อุทังสังข์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๘

นางสาวศิรินนิภา วิยานันต์

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๕๙

นายอรรถพล การะเกษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๐

นางสาวใบเฟริน ปญกาที
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๑

นางสาววิภาดา ศรีเจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๒

นางสาวสุภาพร ศรีแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๓

นางสาวเกษราภรณ์ แหวนเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๔

นางสาวศิริลักษณ์ วัลภา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๕

เด็กหญิงเอ็มอร หลอดเงิน
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๖

นางสาวจิราภรณ์ ศรีโสภา
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๗

นางสาวจิราภรณ์ สุโคตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๘

นางสาวดาราวรรณ ศรีเสลา
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๖๙

นางสาวชิตชนก ขวานทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๐

นางสาวนิชาภรณ์ พรมสุภาพ
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๑

นางสาวจิตติมา เปลียมไธสง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๒

นางสาวอัจฉรา บุราชรินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๓

เด็กหญิงสิรินทรา สาปดสี
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๔

นางสาวชมพูนุช เค้ามูล
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๕

นางสาวนิตยา แจ้งจิตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๖

นางสาวศภนิดา ประกอบชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๗

นางสาวสุจิตตรา สีบุปผา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๘

นางสาวโสรยา ศรีลาสา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๗๙

นายกฤษณะ กองแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๐

นางสาวธิดารัตน์ แก่นจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๑

นายปริญญา วงศ์ภูธร
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๒

นางสาววรัญญา พุทธจักร
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๓

นางสาวจิรวรรณ์ พวงพัว

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๔

นางสาวมลดา ฤทธิสิงห์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๕

นางสาวศิรินทิพย์ อุวิทัต
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๖

นางสาวศิริรัตน์ กวดขัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๗

นางสาวผกาวรรณ นนท์ศิริ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๘

นางสาวชลิตา ไชยนาท
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๘๙

นางสาวพัชรี ศักดิศรี

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๐

นางสาวภนิตา รัตนสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๑

นางสาวศรีประภา บุราชรินทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๒

นางสาวโสภาภรณ์ ประพันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๓

นายภานุ สุจริตภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๔

นางสาวสิรินทิพย์ พูนพิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๕

นางสาวชุติมา ศรีบุปผา
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๖

นางสาวปนัดดา อินสอน
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๗

นางสาวพีระนาฎ มานพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๘

นางสาวรัชฎาภรณ์ ดวงทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๐๙๙

นางสาวสุนิษา แสนทวีสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๐

นางสาวสุภาวดา แสนทวีสุข
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๑

นายสมัย จำปาแดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๒

นางสาวทิพวรรณ กระกำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๓

นางสาวพัชรินทร์ เกือกูลราษฎร์

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๔

นางสาวรวิวรรณ สุรมิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๕

นายธีรนัย ดวงสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๖

นางสาวกัลยา เกษียร
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๗

นางสาวนำทิพย์ ไชยนาท
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๘

นางสาวธิดารัตน์ พันเเก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๐๙

นางสาวปรีดาพร บุญเพ็ชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๐

นางสาววิยะดา การะบุตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๑

นายเกียรติศักดิ

์

อักษร
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๒

นางสาวศิริลักษณ์ สีกำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๓

นายธนวิชญ์ มะนุษรัมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๔

เด็กชายรัฐนันท์ โปเปด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๕

เด็กหญิงปยวรรณ ศรีพรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๖

เด็กหญิงวิชุฎาภรณ์ มนึกคา

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๗

เด็กหญิงพิชยา จันทะจักร
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๘

เด็กหญิงวิชญาพร บูระณะกิติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๑๙

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แก้วสาลี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงเกษศรา เกษรมาลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงนันธิยา พงษ์ประเสริฐ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๒

เด็กหญิงธันย์ชนก งันลาโสม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๓

เด็กหญิงจิตอนงค์ วะกาสิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๔

เด็กหญิงนฤนาท ศรีพรม
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๕

เด็กชายเจษฎาพร เค้าทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๖

เด็กชายสงกรานต์ บุญศักดิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๗

เด็กชายวิรัตน์ ศรีคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๘

เด็กชายพิทวัส สรจักร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๒๙

เด็กชายรพีภัทร บังศรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๐

เด็กชายนภัส สุระพล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๑

เด็กชายธนากร แก้วสาลี
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๒

เด็กชายสราวุฒิ นิลดวงดี
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๓

เด็กชายศักดิ

์

พูลชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๔

เด็กชายมนตรี คำสา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๕

เด็กชายธีรภัทร์ สายแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๖

เด็กหญิงภนิดา บุญทา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๗

เด็กหญิงกุลสตรี เข็มทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๘

เด็กหญิงภัทรวดี ทาเคลือบ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๓๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุชิตา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๐

เด็กหญิงสุภาวดี สุระพล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๑

เด็กหญิงอังศนา วงษาเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๒

เด็กชายคมกริช พิมพสุด
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๓

เด็กหญิงนันธยาพร สีแหล้
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๔

นางธนิดา มาสงค์
๔/๑๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๕

นางวรรณวนัช แสนสุข ๙/๒/๒๕๐๖ โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๖

นางสาววรรณวิภา แก้วเนตร
๑๑/๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๗

นางสมหมาย นันโท
๒๔/๙/๒๕๐๙

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๘

นางอภิสรา โพนทอง

๑๓/๑๒/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๔๙

นางอรุณี วิริยัติกานต์ ๖/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๖ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๐

นางอังคณา พลมนตรี
๒๓/๗/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหัวแข้ วัดศรีสุนทร  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๑

เด็กชายอนุชา วารินทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๒

เด็กหญิงทิพวรรณ บุญมานัด
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเก่ากลาง วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๓

เด็กชายกนกวิทย์ ศิริโส
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำบาก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฝางคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๕

เด็กหญิงพิมพ์วิไล คำดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๖

เด็กหญิงประภาภรณ์ ตุละโก
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๗

เด็กหญิงยุภาพร ดาวเรือง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๘

เด็กหญิงอรทัย บุญสาลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๕๙

เด็กหญิงพิชญา แสนทวีสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๐

นางสาวนันทฉัตร โคตรจิตร
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแปก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๑

เด็กชายศุภชัย ทองศรีเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๒

เด็กหญิงเพ็ญศิลา ประทุม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๓

เด็กชายธนกรณ์ ฉัตรสุวรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๔

เด็กหญิงจันทิมา ทานะมัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๕

เด็กหญิงนุภารัตน์ เขียวนิล
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ต้นคำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๗

เด็กหญิงสมาพร พันคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ พิกุลทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๖๙

เด็กชายฟาลัน

่

ทวีสาร
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ราชรินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๑

เด็กชายชนากร นนทะพันธ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ระสิโน
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๓

เด็กหญิงดวงฤดี นามสีหาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๔

เด็กหญิงอรณี ราชรินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ คำสนอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๖

เด็กหญิงชุติมา ราชรินทร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๗

เด็กชายกฤตธี ดรุณพันธ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๘

เด็กชายทัตดนัย ปริโส
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๗๙

เด็กชายสัญจัย รัตนาถ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๐

เด็กหญิงฐิตา กล่อมเกลียง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๑

เด็กหญิงวิยะดา สรจักร
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๒

เด็กหญิงวันดี โภชนัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๓

เด็กชายคณิน ศรีภักดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๔

เด็กชายณัฐวัตร นามวงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๕

เด็กชายธัญเทพ ทานะมัย
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ประทุม
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๗

เด็กหญิงศศิธร จิตรอ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๘

เด็กหญิงชณัฐดา ชัยชนะ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๘๙

เด็กชายวีระพัฒน์ โคตรจิตร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๐

เด็กชายอนุรักษ์ บุลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๑

เด็กหญิงวริษา ภัยงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๒

เด็กชายคมสันต์ คำสนอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๓

เด็กชายพระเดช โคตรจิตร

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๔

เด็กชายจักรพงษ์ อังฉกรรจ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแปน วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๕

เด็กชายภิญโญ ศรีบุบผา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๖

เด็กชายภัธนศักดิ

์

พาคำวงค์
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองเม็ก วัดสุวรรณาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๗

เด็กหญิงประภาภรณ์ เพ็งแจ่ม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๘

เด็กหญิงริสา บุทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๑๙๙

เด็กหญิงญาณาธิป โอทาตะวงศ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๐

เด็กหญิงกัญญาณี ภักดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองม่วง วัดหนองม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๑

เด็กชายอัศนัย งอกนาเสียว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๒

เด็กชายพิเชษฐ์ จอมขวัญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๓

เด็กชายอภิเชษฐ์ สมชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๔

เด็กชายภูผา ตามวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๕

เด็กชายพีระพัฒน์ สีทน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๖

เด็กชายศุภรัตน์ บุญครอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๗

เด็กชายอลงกรณ์ สงครินทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๘

เด็กชายเอกมงคล ขันทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๐๙

เด็กชายอิทธิพล ศรีจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๐

เด็กหญิงรินลณี พันธ์ทน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๑

เด็กหญิงแก้วตา กันยามา
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๒

เด็กชายกรวิชย์ ลองแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๓

เด็กหญิงธารทิพย์ ขันคำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๔

เด็กชายชยากร บุญพา
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๕

เด็กชายอิศรา โสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงกฤษณา โสภา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลบุตร
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงธีรนันท์ จันทร์ส่อง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงพิมพินารา หาญชนะ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน วัดใหม่ทองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๐

เด็กชายพรอนันท์ ดอนกว้าง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๑

เด็กหญิงสุนิสา รักผล
๒๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ดุจดา
๒๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๓

เด็กหญิงไพรินทร์ จันทร์ธวัช
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๔

เด็กชายฑิฏิภัก กันยามา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ดรุณพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)

มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๖

นางประภัสสร ชือบาน

่

๑๖/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านแก่งยาง มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๗

เด็กชายกรีนชัย ผลรักษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๘

เด็กชายอภิรักษ์ วันทุมมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๒๙

เด็กชายอรรถพล แพทย์เพียร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๐

เด็กชายอัครพล บัวเผือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา จรลี
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ ผลรักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๓

เด็กหญิงอนุธิดา บุญคำ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๔

เด็กชายเทวฤทธิ

์

จันทแจ้ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๕

เด็กหญิงปริยฉัตร โชติรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๖

เด็กหญิงมนฤดี วันทุมมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๗

เด็กหญิงมินตรา คงคาใส
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๘

เด็กหญิงสุปราณี เวชคง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งคำ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๓๙

เด็กชายธนพล เปล่งวัน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๐

เด็กหญิงกมลวรรณ ปรองดอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงฮี มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๑

เด็กชายธีรวัฒน์ อุดมทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทองสวัสดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๓

เด็กหญิงอรพิณ บุญคูณ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๔

เด็กชายธนากร ดุจดา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๕

เด็กชายภวันท์ เขียวสนาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๖

เด็กชายอัครพล โพนทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๗

เด็กหญิงชลรดา คูณตุ้ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีผ้าไหม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๔๙

เด็กหญิงนภาพร กอแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๐

เด็กหญิงปาริตา ทวีธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๑

เด็กหญิงเพชรมณี วงศ์ด้วง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๒

เด็กหญิงรสสุคนธ์ อยู่ญาติมาก
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๓

เด็กหญิงอุมาภรณ์ บัวใหญ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ มุจลินทาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๔

นางกัลยา สุนทรสถาพร

๓ /๑๒ / ๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๗๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๕

เด็กชายรุ่งวิทย์ ศักดิพงษ์

์

๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๖

เด็กหญิงลักษณ์นาถ ดวงปากดี
๓ /๘ / ๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๗

เด็กชายก้องเกียรติ คำใส

๑๓ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๘

เด็กชายกิตติพัท สุวรรณกูฏ

๑๗ / ๓ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๕๙

เด็กชายคชา ศักดิพงษ์

์

๖ / ๑๐ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๐

เด็กชายณัฐภูมิ คณะพัตร

๑๘ / ๒ / ๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๑

เด็กชายรัฐภูมิ บุญดก
๖ / ๖ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๒

เด็กชายศิริชัย แก่นทน ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๓

เด็กหญิงเกษนรินทร์ เขียวสะอาด
๘ / ๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๔

เด็กหญิงดวงใจ อรัญกุล

๑๗  / ๑ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๕

เด็กหญิงปยะพร แทนหลาบ

๒๘ /๔ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๖

เด็กหญิงวิลาวรรณ วงษ์ใหญ่
๙ / ๒ / ๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๗

เด็กชายธนพล บุญเย็น
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๘

เด็กหญิงนำทิพย์ สมสาย
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๖๙

เด็กหญิงปริญญา เจนจบ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยอดดอนชี ดอนชี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๐

เด็กชายบัญชา กองแก้ว
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๑

เด็กชายภักดี เจริญเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๒

เด็กชายธนธรณ์ ท้วมเจริญ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๓

เด็กหญิงนำฝน บุญโปร่ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๔

เด็กหญิงสรญา อินทะพันธุ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๕

เด็กหญิงสายานะวี แพทย์เพียร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๖

เด็กหญิงศศิวิมล อินทะพันธุ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บำรุงรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๘

เด็กหญิงจิตรตา พิมพ์หล่อ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๗๙

เด็กหญิงปภัสร มิงขวัญ

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา พรมดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วง โนนจิก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๑

นายณัฏฐกิตต์ อยู่บุรี ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๒

นายสุเมธ พวงเงิน

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๓

นางสาวกัลยรัตน์ สายเบาะ
๒๒/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๔

นางสาวชลภัส พวงทอง
๑๕/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๕

นางสาวณัฐริกา ยืนยง
๒๓/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๖

นางสาวธิดาสวรรค์ สุขผล
๓๐/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๗

นางสาวนวพร ศรีเลิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๘

นางสาวเบญจมาพร มาดมุงคุณ
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๘๙

นางสาวพิชญธิดา รุ่งเรือง
๑๕/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๐

นางสาวรุจิรา อ่อนดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๑

นางสาววรัญญา ทองคูณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๒

นางสาววสุธามาศ มาพรม
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๓

เด็กชายจตุพล วรบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๔

เด็กชายทวีทรัพย์ สมเสนาะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๕

เด็กชายธนวัฒน์ ณพิชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๖

เด็กชายปรมินทร์ องค์วัน
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๗

เด็กชายปรเมษฐ องศ์วัน
๒๕/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๘

เด็กชายวริทธิ

์

ศรีโสภา
๒๓/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๒๙๙

เด็กชายวัชรินทร์ จันทร์ส่อง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ บ่อทอง

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๑

เด็กหญิงธาวินี ทองหมืน

่

๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๒

เด็กหญิงปรียานุช ลาภเย็น ๓/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๓

เด็กหญิงปานระภี สีสนิท

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๔

เด็กหญิงพรทิพย์ จันต๊ะโมงค์
๑๙/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทาบัว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ อนันต์
๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ผลจันทร์
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๘

เด็กหญิงสิริวรรณ สิงห์สวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๐๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ขันตรี
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๐

เด็กหญิงธิชาธร จุลม่วง
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๑

เด็กหญิงศรัญญ่า บาตสุวรรณ
๑๕/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๒

เด็กหญิงศรุตยา จันทร์พันธ์
๒๐/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๓

เด็กหญิงปนัดดา คำประภา
๒๒/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๔

เด็กชายฉัตรชัย ชนะกิต
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ แย้มจับ
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๖

เด็กชายศุภวัฒน์ อุทามนตรี
๓๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๗

เด็กหญิงกุรุพินท์ พุ่มจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๘
เด็กหญิงพิมพ์นภาภรณ์

นาถาดทอง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงอรอนงค์ สายเสนา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๐

เด็กชายธนวัฒน์ ดาราษฏร์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๑

เด็กชายสินีนาฏ คุปต์คาร
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๒

เด็กชายพิชญ์ชวิศ ทองเหลือง
๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิกลาง

์

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๓

เด็กชายชลธี รุ่งเรือง
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๔

เด็กชายไชยวัฒน์ สีเกิง

้

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๕

เด็กชายวิทวัส หงษ์เวียงจันทร์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ เหวขุนทด

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๗

เด็กหญิงการะเกด ความสวัสดิ

์

๑๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๘

เด็กหญิงดวงฤทัย คำสุข
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๒๙

เด็กหญิงใบบุญ เฮ้าบ้านอ้วน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๐

เด็กหญิงพัขราภรณ์ บุญมาใส ๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๑

เด็กหญิงพิมผกา ทุมมา
๒๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดชมภู สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๒

เด็กชายจักรินทร์ ผสมพืช
๒๕/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ถนอมทรัพย์
๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๔

เด็กชายธำรงกุล วงค์อาจ
๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๕

เด็กชายธีรยุทธ์ หอมเย็น
๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๖

เด็กชายวรวุฒิ เรืองศรี
๒๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๗

เด็กชายศักดา วาจาสัตย์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๘

เด็กชายเอกพันธ์ พันที
๒๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๓๙

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ วีสเพ็ญ
๑๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๐

เด็กหญิงภิริสา โพหิรัญ
๑๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๑

เด็กหญิงกรพินธุ์ ยอดคำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๒

เด็กหญิงพิจิตรา พาชอบ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๓

เด็กหญิงสโรชา สีหบัณฑ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๔

เด็กหญิงสุชาดา สีหบัณฑ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๕

เด็กหญิงอินทิรา สารทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๖

นางพิมพรรณ์ สมศรี
๑๑/๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ โชติสวัสดิ

์

๑๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองยืน
๒๘/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๔๙

เด็กชายชัยพฤทธ์ ฤทธิยา ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๐

เด็กชายณเดช หมืนสาม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๑

เด็กชายภูริภัทร บังใหญ่
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๒

เด็กชายวัชรพล สิงห์เรือง
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๓

เด็กชายศราวุธ รำแพน
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๔

เด็กชายอภินันท์ ตะติยะสุนทร
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๕

เด็กหญิงชลดา ผ้าขาว
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๖

เด็กหญิงนลินทิพย์ บุญพิมพ์ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๗

เด็กหญิงปทมาภรณ์ แสวงทรัพย์
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๘

เด็กหญิงวรรณวิษา ลอดม่วงท่า ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๕๙

เด็กหญิงอรนุช บุญยิม

้

๒๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สวนสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ พิลาพันธ์ ๕/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดูกอึง

่

บัวขาว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวใหญ่
๑๐/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๒

เด็กชายปยวัฒน์ ยังประเสริฐ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๓

เด็กชายศุภนัฐ ผลพยุง
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๔

เด็กชายสุจินดา ทรารมย์
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๕

เด็กชายอนนทชัย แก่นจันทร์
๒๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๖

เด็กชายประดิภัทร สีหาภาค
๒๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๗

เด็กชายธีรภัทร พลเทพ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบัวแดง บัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ดุจดา

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๖๙

เด็กหญิงนันทิยา สำเภาทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี บูรพา  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๐

เด็กหญิงปานตะวัน บัวใหญ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๑

เด็กหญิงภาวิดา บัวใหญ่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๒

เด็กหญิงกัลยาณี เค้าทอง
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๓

เด็กหญิงสุธิดา พรประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๔

เด็กชายเกรียงไกร ชุมสิงห์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๕

นางสาวบุญญาพร บวรศิริสมบัติ
๔/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๖

เด็กชายสินสมุทร ดุจดา
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๗

เด็กหญิงฐิติพร บัวใหญ่
๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนก่อ ดอนก่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๘

เด็กหญิงวรรธนันท์ อัครบุตร
๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงศศิประภา บุดดาพงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๐

เด็กหญิงวราภรณ์ เครือคำ
๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๑

เด็กหญิงประภาสิริ ยืนยาว
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๒

เด็กหญิงวันวิสา มันกิจ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ทาทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๔

เด็กหญิงกมลชนก ทิงโคตร

้

๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๕

เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์จำปา
๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๖

เด็กชายสถาพร พลจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๗

เด็กหญิงสุพรรษา ยอดคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๘

เด็กชายจรรกรินทร์ ซือสัตย์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๘๙

เด็กหญิงพิณทิรา แก่นมี
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๐

เด็กหญิงรัฐชา แก้วสุข
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

เวียงสิมา
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๒

เด็กชายเวชศักดิ

์

ขันแก้ว
๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๓

เด็กหญิงธนัชพร วิริยะภาพ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๔

เด็กหญิงอาภัสรา มิงไชย

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๓ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๕

นายลิขิต พรมเย็น
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๖

นายปริวัฒน์ สุขเต็มดี
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๗

นางสาวธันยพร ชุมสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ศรีคุณเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๘

เด็กชายวราวุฒิ อ่อนผิว
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๓๙๙

เด็กชายมงคลชัย นามวัง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๐

เด็กชายมัณฑฤทธิ

์

บางกีรติกร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๑

เด็กชายยุทธนา สมตัว
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๒

เด็กชายกิติศักดิ

์

ชาวศรี
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๓

เด็กชายอมร เบ้างาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สมชัย
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๕

เด็กหญิงวรรณวิสา ทรายแดง
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๖

เด็กหญิงอรปรียา สุดเดช

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๗

เด็กหญิงนิดา แสนทวีสุข
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๘

เด็กหญิงสมหทัย ผ่องศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๐๙

เด็กหญิงเกวรินทร์ ชุมอาจ
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๐

เด็กหญิงจิตติมา วงศ์สุนา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๑

เด็กหญิงปยะดา แสนทวีสุข
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๒

เด็กชายสันติสุข แก้วหิน
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๓

เด็กชายมัณฑณิช บางกีรติกร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ผิวละเอียด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๕

เด็กชายณัฐชนน เทียงตรง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๖

เด็กชายนาวา แสนพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๗

เด็กชายวิริยะ แก้วดอน
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๘

เด็กชายจักรนรินทร์ นาจาน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๐

เด็กชายธีรพัฒน์ คำดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๑

เด็กชายฉัตรชัย พันธง
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๒

เด็กชายวัชรพล ท้องที

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๓

เด็กชายสุประดิษฐ์ งามสนิท
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๔

เด็กชายอุดร ดวงแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ โพธารินทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๖

เด็กหญิงวิจิตรา มากดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๗

เด็กหญิงอาภัสรา แสนพันธ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๘

เด็กหญิงนฤมล หาญพล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๒๙

เด็กหญิงยุพา แสนพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๔ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงสุนิสา ขันแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๑

เด็กหญิงอนุสรา ศรทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๒

เด็กหญิงธิราณี แสนทวีสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ กนกหงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๔

เด็กหญิงอภิชญา วงค์สุวรรณ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๕

เด็กชายกฤษณพงศ์ อ่อนดี
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๖

เด็กชายนัฐทวีชัย หัทยา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้า วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๗

เด็กชายกิตติพล แสนทวีสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๘

เด็กชายจีรพัฒน์ นันทะแสง
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๓๙

เด็กชายชานนท์ โนรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๐

เด็กชายธีรภัทร บัวทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๑

เด็กชายธนา แสนทวีสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๒

เด็กหญิงนำฝน บุญยัง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๓

เด็กหญิงพิมพิกา แสนทวีสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ญดา มารมย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๕

เด็กหญิงวรัญญา แสนทวีสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๖

เด็กหญิงโสวิภา จารุสินธ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๗

เด็กหญิงสุภาพร คำพุทธสกุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทะแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๔๙

เด็กชายไกรวิทย์ อ่อนดี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๐

เด็กหญิงฐิติสุดา ศรีภูวงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๑

เด็กหญิงณัฐธิดา แสนพันธ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๒

เด็กชายกฤษดา แสนทวีสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๓

เด็กชายจักรพงษ์ เจริญพิมพ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๔

เด็กชายชยพร ชาญนอก
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๕

เด็กชายชินวัตร ชุมอาจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๖

เด็กชายชินวัตร สมหมาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๗

เด็กชายณครินทร์ สายยืน
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๘

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ลัดนอก
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๕๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ชัยโพธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๐

นายวีรภัทร สมหมาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๑

เด็กชายวุฒิชัย มิงมูล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๒

เด็กชายวรัญชิต สมตัว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๓

เด็กชายอตินันท์ ทรายแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงกุลปริยา วีสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๕

เด็กหญิงจตุพร สุขใส
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๖
เด็กหญิงทิพประภาพร

สุรสิงห์
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๗

เด็กหญิงเบญจมาพร ตลอดพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ เบ้างาม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๖๙

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ หอมเย็น
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๐

เด็กหญิงวิไลวรรณ ชุมจันทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๑

เด็กหญิงสุวรรณี แสนทวีสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๒

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แพงทรัพย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๓

เด็กหญิงทิพย์ติมา มหาชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๔

เด็กหญิงภัทรภร บุญอินปน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๕

เด็กชายชูเกียรติ วรพิมพ์รัตน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๖

เด็กหญิงสุทิตตา แสนทวีสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๗

เด็กหญิงณัฐยมล พรสุทธิรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๘

เด็กชายธรณินทร์ เถาวะนิช
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ เค้ามูล
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๐

เด็กชายภูมินทร์ แก่นกายศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๑

เด็กหญิงนันทิยา กอบัว
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๒

เด็กหญิงจิตรลดา นันใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพอก วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๓

เด็กชายกิตติพันธ์ เท่าสาร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๔

เด็กชายชนะชัย พาพล
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แก้วดอน
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๖

เด็กชายณัฐภัทร ศรีวงษ์ราช
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๗
เด็กชายประเสริฐการ อ่อนผิว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๘

เด็กชายตะวันชาติ แสนทวีสุข
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๘๙

เด็กชายนพรัตน์ ไชยโกฎิ
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๐

เด็กชายภูทอง สมชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๑

เด็กชายภูมิรพี แก้วบัวเคน
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๒

เด็กชายวินัย วารศิลป
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๓

เด็กชายสุวิวัฒ ตรีศาสตร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๔

เด็กชายเอกพล สมชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๕

เด็กหญิงจริยา ชินนรี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๖

เด็กหญิงทัศนีย์ พาผล
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ สินเธาว์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๘

เด็กหญิงนำฝน ตรีศาสตร์
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๔๙๙

เด็กหญิงปดาภรณ์ มากดี
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๖ / ๓๐๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๐

เด็กหญิงภัคจีรา ดำสิน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ สายเสมอ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๒

เด็กหญิงพัชรีพร ศรีนวล
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๓

เด็กหญิงวิรัลรัตน์ จงวัฒน์
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๔

เด็กหญิงสาวิตรี ดีนันท์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๕

เด็กหญิงอลิสดา ปตวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๖

เด็กหญิงอัจฉราพร ศรีแก้ว
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๗

เด็กหญิงปาริชาต ไชยโกฎิ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๘

เด็กหญิงปาริชาติ ดวงแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๐๙

เด็กชายสิริพัฒน์ คำคูณ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๐

เด็กชายกิตติ ว่องไว

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๑

เด็กชายกรินทร์ บุญวัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๒

เด็กชายกองเฮง สมชัย
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๓

เด็กชายคณาธิป นาคนวล
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๔

เด็กชายณัฐพงศ์ สิงห์มุ้ย
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๕

เด็กชายเนรมิตร หมายสถิตย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๖

เด็กชายภีรภัทร แก้วบัวเคน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๗

เด็กชายรณชัย ธรรมคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๘

เด็กชายรติพงศ์ บุญพงค์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๑๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ เหลือมใส

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๐

เด็กชายสรายุทธิ

์

สมชัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๑

เด็กชายอรรถพล ขันตรีกิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๒

เด็กหญิงวัชราภรณ์ หมายสถิตย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๓

เด็กชายจักรพงษ์ สิมภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๔

นางสาววิชญาดา มากดี
๒๔/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

วัดหนองอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๕

เด็กหญิงลัคณา ประเสริฐศรี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แช่มช้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๗

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ ธะนะชาญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๘

เด็กชายภากร สวัสดิภาพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิไทร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๒๙

เด็กชายโชคทวี พรมสำลี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๐

เด็กหญิงเทียบทอง หนองแคน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๑

เด็กหญิงปนัดดา หันชะนา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๒

เด็กหญิงรักษิตา โคตรบรรดิษ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๓

เด็กหญิงศิริญา จันทชาลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๔

เด็กชายเอกพล นันทรักษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๕

เด็กชายกฤษฎา บัวถา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๖

เด็กชายวรพล คนสัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ ตุ๋ยเทพ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๘

เด็กชายอิสรา กลินหอม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๓๙

เด็กหญิงนิภาพร จงรักษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๐

เด็กชายภัทรพล เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๑

เด็กหญิงนริศรา กุลโชติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๒

เด็กหญิงรัตติกาล ทองโบราณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๓

เด็กหญิงวิมล บุญเกตุ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๔

เด็กหญิงสุกัญดา ไชยพันโท
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๕

นางสาวจิราภรณ์ นิยม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๖

นางสาวศิรินทรา ธรรมวิถาน

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรพิทยาคาร

์

วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๗

เด็กชายคมสัน ไชยะโอชะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกุลวงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๔๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อ่างศิลป
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๐

เด็กชายธีรนันท์ ทองจันดา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๑

เด็กชายกฤษฎา มูลสิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๒

เด็กหญิงภัทรินทร์ บุญศรชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๓

เด็กชายสุภกฤษฏิ

์

คุณพาที
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๔

เด็กหญิงภลิตา สีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงอุดมลักษณ์ ธัญธีระ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๖

เด็กชายธีระวัฒน์ จันทะชาลี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๗

เด็กชายอนุชา มูลสิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนานางวาน วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๘

เด็กหญิงวันชนก ไชยพันโท
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๕๙

เด็กหญิงณัฐยา วงค์พุฒ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๐

เด็กหญิงเอวิการ์ หาชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๑

เด็กหญิงแพรวา เสนาใหญ่
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ไชคำ
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๓

เด็กชายปรัชญา มหาโคตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๔

เด็กหญิงพัชราภา ประดา
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งใต้ วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วเนตร
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๖

เด็กหญิงกรรณิกา แก้วเนตร
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๗

เด็กหญิงอาริตาร์ แก้วประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๘

เด็กหญิงอินธุอร สังขะวรรณ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกะทอด วัดสิงห์ทอง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๖๙

เด็กหญิงเพ็ญนภาพร ไชยะโอชะ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๐

เด็กหญิงวิริสา สองสี
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๑

เด็กหญิงบุษกร มังคัง

่ ่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา ศรีวงศ์ษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๓

เด็กหญิงปนัดดา แสงงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๔

เด็กชายอุดร สมบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๕

เด็กชายสิทธิชัย พุทธโสม
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ บุญกล้า
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๗

เด็กหญิงวชิราภรณ์ สุดตา
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๘

เด็กชายธนดุล อำนาจวงค์
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๗๙

เด็กชายธวัชชัย วงศ์บัว
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๐

เด็กชายสรยุทธ์ อุ่นหล้า
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๑

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไชยพันโท
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๒
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

หันชะนะชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๓

เด็กหญิงลภัสสร ล้ออุดมสมเจริญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๔

เด็กชายกฤษนศักดิ

์

ไชยพันโท
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๕

เด็กชายเจษฎา ขันสิงห์
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ แสนชาลี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ แปนโสม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๘

เด็กชายศักรินทร์ อุตอามาตย์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนชาด วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๘๙

เด็กชายรพีภัทร ไชโยธา
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๐

เด็กชายอภิเดช เรียนเจริญ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๑

เด็กหญิงกิตติมา อิมใจ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๒

เด็กหญิงทิพย์สุดา เอกทัน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๓

เด็กชายสุวรรณภูมิ ทองจุลละ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๔

เด็กชายนิพนธ์ คุ้มเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๕

เด็กชายพิชัย สมแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

นำคำ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๗

เด็กชายเตวิช นามประสพ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๘

เด็กชายศราวุฒิ เคนศรี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๕๙๙

เด็กชายอัครเดช แก้วอาษา
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๐

เด็กชายศักดินนท์ อยู่เย็น
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๑

เด็กชายวีรวัตร สายวัน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๒

เด็กชายเจฎษฎา ลือคำหาร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๓

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เลิศปาน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๔

เด็กหญิงสิริพร ไชยพันโท
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๘๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๕

เด็กหญิงศุภานัน กุลรัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๖

เด็กหญิงนาริณี สองสี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๗

เด็กหญิงภัทรธิดา สถานธง
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๘

เด็กหญิงธวินันท์ จันทะชารี
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๐๙

เด็กหญิงลลนา สีเหมือน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๐

เด็กหญิงกุลธิดา ใยอุ่น
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๑

เด็กหญิงณัฐวิภา สองเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๒

เด็กหญิงรุ้งนภา ภูมี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๓

เด็กหญิงนำผึง

้

ขันสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๔

เด็กหญิงณัฏฐา สิมกันยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๕

เด็กหญิงศุภาพิชย์ อินธิชิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงนันทิชา อุบะลักษณะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สุจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๘

เด็กหญิงมลฤทัย โวหารลึก
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๑๙

เด็กชายกิติศักดิ

์

จัตวานิล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๐

เด็กชายโกมินทร์ เหล่ามา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๑

เด็กชายจีรศักดิ

์

ลือคำหาร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๒

เด็กชายนครินทร์ ครบเบ็ญจะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๓

เด็กชายภูริทัตน์ ด้วงแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๔

เด็กชายราชรัชต์ วันทาวงศ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คำชมภู
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิมกันยา
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๗

เด็กชายภูพิพัฒน์ ยุตะวัน
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๘

เด็กหญิงธิดาภรณ์ อินธิชิต
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๒๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ทุมทอง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน วัดโปร่งเจริญ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๐

เด็กหญิงลำไพ สีเหลือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๑

เด็กหญิงวรรณวิษา จิตธรรม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๒

เด็กหญิงณัฐนิช ดวงเต็มใจ
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๓

เด็กชายวสันต์ ชาวสองคอน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๔

เด็กชายอณุวัฒน์ ศิริบูรย์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ พุดตาล
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๖

เด็กหญิงพัดชา วงศ์ผา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา ทานันติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๘

เด็กชายสมพงษ์ ทุ่มบู่
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๓๙

เด็กหญิงศศิธร ผักไหม
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกะลึง
วัดสามแยกโพธาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๐

เด็กชายวิฑูรย์ กุลโชติ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๑

เด็กหญิงวงเดือน บุญศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๒

เด็กชายวุฒิศักดิ

์

มุติมรรคา
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๓

เด็กชายธเนศ เคนโคกสูง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๔

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

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๕

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

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๖

เด็กชายธวัชชัย คันชง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๗

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีใส
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๘

เด็กหญิงปรางวลัย สุขแดง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๔๙

เด็กหญิงพรทิพย์ เพ็งดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๐

เด็กหญิงพรนภา สิงหาศรี
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ อินสุวรรณ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๒

เด็กหญิงภัทรศยา ภาระเวช
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๓

เด็กหญิงสุภาภร สิงหาศรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๔

เด็กชายนิรุช มอสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๕

เด็กชายธัญรังสรรค์ ดำริห์
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๖

เด็กหญิงซ่อนกลิน

่

ศรีชาติ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา เทียนเงิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๘

เด็กหญิงพัชรี แสงแดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๕๙

เด็กชายอนันตชัย สายใจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๐

เด็กชายณรงค์ชัย สาธุพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๑

เด็กชายณัฐวัตร์ ศรีปด
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๒

เด็กชายอมรเทพ สิงหาศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๓

เด็กหญิงพรทิพ กุก่อง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๔

เด็กชายทัช ทองด้วง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๕

เด็กชายวสุรัตน์ สันประเทียบ

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโสกชัน
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๖

เด็กชายสิริวิชญชา ภาระเวช
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๗

เด็กหญิงอังคนางค์ ไชยะพันโท

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๘

เด็กหญิงเมษิณี ระโหฐาน
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินห่อม
วัดสามแยกโพธาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๖๙

เด็กชายบุญช่วย สิมโสม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๐

เด็กชายอดิศร สุขรัตน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๑

เด็กหญิงศุภัตศร บุญแก้ว
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สุวรรณรมณ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงศรุตา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๔

เด็กชายธีระยุทธ แก่นจันทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๕

เด็กชายพรรกร เทียมทัศ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๖

เด็กชายพีรพงศ์ บุญแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๗

เด็กชายวรกานต์ บุญแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๘

เด็กชายศุภวัฒน์ เครือคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๗๙

เด็กชายอนันต์ สิงห์กัน
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๐

เด็กหญิงกรรณิกา ผาสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๑

เด็กหญิงศุภธิดา วงศ์ผา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๒

เด็กชายอนุชา จันทร์สด
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๓

เด็กชายอาทร บ้งพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๔

เด็กหญิงอัมภา แสงแดง
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา จำปาเต็ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๖

เด็กหญิงกมลวรรณ คำสิม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวุฒิศึกษา วัดรมณีย์กุฏาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๗

เด็กหญิงรัตน์สุดา สายพฤกษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๘

เด็กชายวัชกรณ์ ใจกล้า
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๘๙

เด็กหญิงมาริสา แสงกล้า
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๐

เด็กหญิงมนัสวรรณ ไชยคราม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๑

เด็กหญิงจิราพร ญาติเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาขาม วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๒

เด็กชายณัฐศักดิ

์

ทุ่งคำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุณพาที

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๔

เด็กชายอนิรุทธ์ อินทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๕

เด็กหญิงจุฬาวรรณ เหล่าบุตรศรี
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๖

เด็กหญิงธนาภา สีมาชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๗

เด็กหญิงประการัตน์ เจริญชาติ
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๘

เด็กหญิงปยะดา ทองเติม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๖๙๙

เด็กหญิงสุจิตา ชินวงศ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๐

เด็กหญิงสุพัตรา สารภี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๑

เด็กหญิงสุภาวรรณ์ ผากำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๒

เด็กหญิงสุวนันท์ พิมพรมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๓

เด็กชายธนากร กิงทวยหาร

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๔

เด็กชายผลิตโชค แท่งทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๕

เด็กชายวรวุฒิ แก้วนพคุณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๖

เด็กหญิงปยะนุช ยอดยิง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงเปา อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๗

เด็กหญิงสุทัตตา กันหาวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๘

เด็กหญิงปวีนา อินทร์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อฏวีวนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๐๙

เด็กชายนวพล คำพล
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๐

เด็กชายสุวินทรา ใจแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๑

เด็กชายเกรียงไกร อ่างศิลป
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๒

เด็กหญิงสโรชา คนขยัน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ วัดดุสิตาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๓

นางวีระยา ภูรุ่งเรือง ๒๐/๔/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๔

นางสาววาสนา ธานี
๑๘/๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๕

นางสาววงศ์จันทร์ มีธรรม
๑๖/๑/๒๕๓๘

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๖

เด็กชายธีรภัทร บุญสอน
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๗

เด็กชายธนพล มุธรรม
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๘

เด็กชายมิงมงคล

่

มุธรรม
๑๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๑๙

เด็กชายชลันธร เทพมุสิก
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๐

เด็กชายธิราช ไชยชาติ
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๑

เด็กชายญาณวัฒน์ รักจันทร์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๒

เด็กชายฐิติวัฒน์ กุลพรม ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๓

เด็กหญิงศรัญญา สืบสา ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๔

เด็กหญิงอุมากร นามแสน ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านตำแย ตำแย  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๕

เด็กหญิงชลิตา บุญโสดกรณ์ ๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๖

เด็กชายครรชิต แก้วกิง

่

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๗

เด็กชายวฤทธินันท์

์

วงค์ศิริ
๑๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๘

เด็กชายธันวา วัฒนสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๒๙

เด็กชายฃุติพนธ์ นิยมฃาติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๐

เด็กชายธนธรรณ์ กุลวงค์
๑๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๑

เด็กชายเอกวัฒน์ จำป
๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๒

เด็กหญิงศศิธร ฐานะ ๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๓

เด็กชายจักรพงศ์ สกุลจาป ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๔

เด็กชายภูผา โชครวย
๑๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๕

เด็กชายวิศวะ เจริญวงศ์
๒๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๖

เด็กชายภัคภูมิ อาชุมไชย
๑๖/๙./๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพ์ศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๘

เด็กชายพิชิตชัย พรมวัลย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีพลาย
๑๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๐

เด็กชายกิตติพันธ์ นิลแสง ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๑

เด็กหญิงณัฐวดี พันธ์วงศ์
๓๐/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๒

เด็กหญิงพรพิมล มายา
๑๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๓

เด็กหญิงรวินันท์ ยารักษ์
๑๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ประทาน
๒๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๕

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

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๖

เด็กหญิงเบญญาภา มัธยม ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กิงดอนนอก

่

๑๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๘

เด็กหญิงปวรรัตน์ ฉัตรทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๔๙

เด็กหญิงขวัญฤดี โลหิตดี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๐

เด็กหญิงนันธิภา นิสัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนทวีสุข ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๒

เด็กหญิงพรพรรณ พิมาลัย
๑๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เหง้าเกษ ๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) โนนค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๔

เด็กชายสุกุลวัตร วิลัย
๒๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศรีสรร
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๖

เด็กชายพันธ์นา พวงเห็ม
๑๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๗

เด็กชายธนพัต สายจันดี
๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๘

เด็กชายสรวิชญ์ แสนทวีสุข
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๕๙

เด็กชายธนินท์ ชนะชัย
๒๒/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๐

เด็กชายภูวดล จันทร์ดี
๑๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

เพียรหา
๒๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๒

เด็กชายธนัชศกรณ์ มุธุวงศ์
๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๓

เด็กชายวีรภัทร สิงห์คู่
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๔

เด็กชายชาคริต ใจชืน

่

๓/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๕

เด็กชายดลธรรม นามคำ
๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนาคุณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ยลประสงค์
๒๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา มาเฉลิม ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงกนกพร สีงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๐

เด็กหญิงพลอยชมพู ขจัดมลทิน ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ สุภาคาร
๒๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๒

เด็กหญิงจิรภัทร สรรศรี
๒๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๓

เด็กหญิงบุญจิรา นาคสุข ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๔

เด็กหญิงกชกร พิมพา
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๕

เด็กหญิงญาราภรณ์ โสดี ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๖

เด็กหญิงยุธิดา กะรินตา
๒๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๗

เด็กหญิงชญานิศ วงศ์เพียรกิจ ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๘

เด็กหญิงศิริภุณญิกา พูลพันธ์ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๗๙

เด็กชายรัชชานนท์ ลอยหา
๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๐

เด็กหญิงปาณิศา กันยาชาติ ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๑

เด็กชายธนกร อุตะนะตะ ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๒

เด็กชายรฐนนท์ จันทร์งาม
๒๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๓

เด็กชายธีรวัชร์ สิถิระบุตร
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๔

เด็กชายจิราธิวัฒน์ จารุวงศ์
๑๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ใจเอือ

้

๑๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๖

เด็กหญิงอริสา พิงชัยภูมิ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๗

เด็กหญิงปริฉัตร วรรณไพ

๒๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๘

เด็กหญิงประภาวิณี ชาลี
๒๐/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชูยศ
๒๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๐

เด็กหญิงนรมน วงศ์บุญชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๑

เด็กหญิงประภาพิศ กุลชิล ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๒

เด็กหญิงมณีรัตน์ รวยลาภ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๓

เด็กหญิงอรดี สมมุ่ง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๔

เด็กหญิงสุพิชชา จันทร์งาม ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๕

เด็กหญิงนันทิกา สายจันดี ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๖

นายโอภาส วุฒิเศลา
๒๕/๑๐/๒๕๑๐

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๗

นางเกษศิรินทร์ ง้าวทอง
๑๘/๒/๒๕๐๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๘

นายปราโมทย์ นามปญญา
๑๘/๓/๒๕๐๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๗๙๙

นางนิมนวล

่

นามปญญา
๒๕/๖/๒๕๐๗ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๐

นางสาวฉลอม อุกาพรหม

๒๔/๑๑/๒๕๒๔
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๑

นายสมพร ทองมูล
๑๔/๗/๒๕๑๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๒

เด็กชายยุทธนากรณ์ สุภาคาร
๒๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๓

เด็กชายนพวิชญ์ สุขสำราญ ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ชูมาตย์
๒๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๕

เด็กชายปริญญา มัธยม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๖

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

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๗

เด็กหญิงศิริญา ขันทอง
๑๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๘

เด็กหญิงกัญญาภัค ยืนนาน
๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๐๙

เด็กหญิงเมญาวี เศลารักษ์
๑๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๐

เด็กหญิงอธิชนันท์ ดีเอียม

่

๑๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๑

เด็กหญิงเพียงชมพู โชครวย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๒

เด็กหญิงนรีรัตน์ ปราณีวงค์
๒๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๓

เด็กหญิงชรัญญา สูงสุมาลย์
๑๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๔

เด็กชายรัชนาท คำหว่าน
๒๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๕

เด็กชายพงศภัศ ทองเพ็ญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๖

เด็กชายพงศักดิ

์

นาคเครือ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๗

เด็กชายกรวิทย์ วิงเดช

่

๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๘

เด็กชายจิรโชติ บุญชู
๑๔/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๑๙

เด็กหญิงพรรณิตา ยืนนาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๐

เด็กหญิงศศิมา วันหลัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๑

เด็กหญิงสุทธิดา วงมัน

่

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๒

เด็กหญิงศุภิสรา มุธุวงศ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๓

เด็กหญิงอันน์ลลิตา เจริญชัย ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๔
เด็กหญิงรัตน์ดาวรรณ

อู๋ทรัพย์
๑๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ นามบุญ ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ประทุม
๑๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๗

เด็กหญิงขวัญกมล ขันทอง ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๘

เด็กหญิงจันทิวา แก่นท้าว
๓๐/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๒๙

เด็กหญิงสุชานาถ มีศรี
๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๐

เด็กชายดนุพร ปลุกใจ
๒๐/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๑

เด็กชายธามินทร์ ไชยรัญ ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๒

เด็กชายมฆวัน โยธา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๓

เด็กชายณัฐภัทร ขนันเนือง
๑๕/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๔

เด็กชายสมบัติ นามพิทักษ์ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๕

เด็กชายปฐมพงษ์ พันธ์หล่อโส
๑๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๖

เด็กชายปฏิญญา สายจันดี
๑๐/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๗

เด็กชายวารุต ธนวณิชบำรุง ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๘

เด็กหญิงธนิตา มีบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๓๙

เด็กหญิงสิริกัญญา สมสมัย
๓๐/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๐

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ประกอบ ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๑

เด็กหญิงวรัญญา นิยมชาติ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ นัดสด
๒๐/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๓

เด็กหญิงกมลชนก บุญพรัว

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา) ม่วงสามสิบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๔

เด็กหญิงทิพย์สุคน สีแดง ๑/๑/๒๕๔๘ วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๕

เด็กชายวรฤทธิ

์

แก่นมัน

่

๓/๑/๒๕๔๘ วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๖

เด็กหญิงภัทรวดี แก่นมัน

่

๕/๑๐/๒๕๔๗
วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๗

เด็กชายภาคิน แก่นมัน

่

๒/๑/๒๕๕๐ วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๘

เด็กหญิงศิริพร วันหลัง
๒๙/๓/๒๕๔๙

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๔๙

เด็กหญิงศศิภา การะเกษ
๑๓/๔/๒๕๔๙

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ โยธา ๒/๖/๒๕๔๙ วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๑

เด็กชายวิโรจน์ มีธรรม
๕/๑๒/๒๕๔๘

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๒

เด็กชายเบญจวิทย์ สายแวว
๒๓/๗/๒๕๕๐

วัดเหล่าข้าว เหล่าข้าว  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๓

เด็กชายปยะพัฒน์ ศิริมาก
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๔

เด็กชายกฤษฎิ

์

หลักทอง
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๕

เด็กชายสุริมนต์ เด็ดดวง
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๖

เด็กชายภูเบศวร์ มีใจกลัน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๗

เด็กหญิงลืนลดา สุวรรณภาพ
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ โล่ปอง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๕๙

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สุดเพียร
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๐

เด็กหญิงวรนุช โล่ปอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๑

เด็กหญิงธนัชพร มังกรณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๒

เด็กหญิงปนัดดา สมบรูณ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๓

เด็กชายกวี รัตนโสภา
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๔

เด็กชายทศวรรษ บุญกระจาย
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๕

เด็กหญิงพรนิภา ทองกล้า
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๖

เด็กหญิงสุนิสา แสวงศิลป
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๗

เด็กหญิงรัญชิดา ภูสีนวน ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๘

เด็กหญิงเยาวเรศ สดศรี
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๖๙

เด็กหญิงธีมาพร ลัทธิรมย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ ยืนทน
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๑

เด็กหญิงสุนันทา ใจอุ่น ๗/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๒

เด็กหญิงพัชรพร ผิวเงิน ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๓

เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์ขาว
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๔

เด็กชายธนพัฒน์ อ่อนมิง

่

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแสงไผ่ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๕

เด็กชายคทาวุฒิ เหล็กงาม
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะทอ เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๖
เด็กชายสิริปรีชานนท์ พลหาญ

๒๑/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๗

เด็กหญิงจินต์จุฑา สมโชค
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ สมนาม
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๗๙

เด็กชายศดานันท์ กาญจนพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๐

เด็กหญิงณัชชา สายจำรูญ
๑๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๑

เด็กชายจิตติพัฒน์ ก่องดวง
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๒

เด็กหญิงวิภาวี กระสังข์
๑๑/เ๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๓

เด็กชายวุฒิชัย สมโชค
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงพรธีรา งามสาย ๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๗ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๕

เด็กชายขวัญชัย รัตนโสภา
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๖

เด็กหญิงอนัญพร ผาชัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๗

เด็กหญิงอดิศร ทาอ่อน
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๘

เด็กหญิงนิโลบล ศรีมงคล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๘๙

เด็กหญิงพิยดา สุริพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเวฬุวันวิทยา เวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๐

เด็กชายสิทธิโชค เข็มคุณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๑

เด็กชายธนภัทร ปตตาลาคะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๒

เด็กชายวรรณเชษฐ์ บุญชู
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๓

เด็กชายปรีชา คชรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๔

เด็กชายอนุชิต เกิดเปยม
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๕

เด็กชายธราดล นิสาธรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๖

เด็กหญิงพรวิลัย เดชสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๗

เด็กหญิงอมิตตา เข็มคุณ
๒๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๘

เด็กหญิงแสงระวี บันดิฐกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๘๙๙

เด็กหญิงจันฑิมาพร สมเพ็ชร
๑๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๐

เด็กชายเอกชัย ก่อโพธิศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๑

เด็กชายปฏิภาณ เบิกบาน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๒

เด็กชายธนัชพร กลินแก้ว

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๓

เด็กชายปริเยศ เปกขานัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๔

เด็กชายบัญชา อังกุฏิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๕

เด็กชายศราวุธ หัถดล
๒๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๖

เด็กชายอนุชิต โสบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๗

เด็กชายธเนศ สิงขันธ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๘

เด็กชายอนุชิต นิสาธรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๐๙

เด็กหญิงฐิจิรัตน์ คชรักษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๐

เด็กหญิงสุนิสา พืชทองหลาง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๑

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ สิทธิบุ่น
๒๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๒

เด็กหญิงหทัยชนก คชรักษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๓

เด็กหญิงปรารถนา คุณกาล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๔

เด็กหญิงสุดฤทัย วงค์สนิท
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๕

เด็กชายรัชพล ดวงแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)

บ้านคึห์  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขสวาท
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๗

เด็กชายนันฑวุฒิ หมีคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ จำปาหอม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๑๙

เด็กชายอำนาจ บุญสุขเพชร
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๐

เด็กชายปยะวัฒน์ ดีสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๑

เด็กชายพีรภัทร จันทร์เพชร
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโยภาพ ยางโยภาพ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๒

เด็กชายณัฐพล ชะลูด
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๓

เด็กหญิงจันทมณี นามศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา ทาวัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๕

เด็กหญิงสุธาริณี ชัชวาลย์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๖

เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทะลับ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๗

เด็กหญิงพิมพ์พร ชัยทูล
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๘

เด็กชายพรชัย โภคนันท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๒๙

เด็กชายอนุวัฒน์ ชาญชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น หนองขุ่น  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๐

เด็กชายธนาวัฒน์ วิลากุล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๑

เด็กชายธีรพัฒน์ สามัคคี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๒

เด็กชายศักดิชัย

์

มานุช
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๓

เด็กชายอาทิตย์ บุญมาก
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๔

เด็กหญิงสุชานันท์ บุตรให้
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๕

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

นามเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๖

เด็กชายพิสิษฐ์ กนกหงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๗

เด็กหญิงกุลณัฐ รุ่งเรือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง หนองบัวแดง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๘

เด็กชายชานนท์ ภวภูตานนท์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๓๙

เด็กหญิงศิรินันท์ จันทะนะ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เชือชาญ

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๑

เด็กชายเฉลิมชัย เอมโอษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๒

เด็กชายฉัตรชัย เอมโอษฐ์
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๓

เด็กชายพงศกร กระแสโสม
๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๔

เด็กชายณัฐนนท์ คณะพันธ์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๕

เด็กหญิงเจนจิรา สิงห์คู่
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๖

เด็กหญิงดรุณี ดรุณพันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๗

เด็กหญิงขวัญข้าว ศรประสิทธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

หนองสองห้อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๘

นายวิวัฒน์ หงส์กฤษดากร
๐๔/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๔๙

เด็กหญิงศรัญญา ทานาฤทัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๐

เด็กหญิงวิญาดา ดวงใจ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๑

เด็กชายรพีภัทร สิทธิปกณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๒

เด็กชายสิปปกรณ์ สมพรมมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๓

นายศิริศักดิ

์

อิมใจ

่

๐๒/๐๑/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๔

นางอุทัย วามนตรี
๒๓/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๙๙ / ๓๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงมนทกานต์ จิตสัวสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงภักจิรา จิตสิงห์
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงจีระนันท์ ศิริบุรณ์
๒๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๘

เด็กหญิงจันทิมา โมระศิลป
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๕๙

เด็กหญิงวิไลพร อุ่นใจ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิลาชาติ
๒๒/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง บ้านเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

วีระคุณ
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง บ้านเปด  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๒

เด็กชายวัชรวิทย์ วัชการ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๓

เด็กชายพีระพัฒน์ จงเจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๔

เด็กชายพิจิตร ศิริสุทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๕

เด็กชายปฐวีกรณ์ รักดี
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๖

เด็กชายคณวัติ รักดี
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๗

เด็กชายวุฒิพงศ์ ใจอดทน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๘

เด็กชายบุญมี รักดี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๖๙

เด็กชายกีรพงษ์ ผาสุก
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๐

เด็กชายทรงพร ขอสกุลถาวร
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๑

เด็กหญิงนันทิยา หนูแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์พันธ์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทรา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๔

เด็กหญิงวริศรา คงนวล
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๕

เด็กหญิงปาลิตา บุตรสิม
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๖

เด็กหญิงจิณห์นิภา จันดี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๗

เด็กหญิงอภิญญา เครือสูงเนิน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๘

เด็กหญิงธัญชนก ประเสริฐ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา คงทน
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๐

เด็กหญิงดวงกมล เจตนา
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๑

เด็กหญิงกมลชนก ธิรงค์
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หนูแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงพรพรรณ ศิริวรรณ
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๔

เด็กหญิงกานต์พิชชา จันทร์พันธ์
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๕

เด็กหญิงกัญญาภัค บุญไทย
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๖

เด็กหญิงปรัญาภรณ์ วันทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโพนแพง โพนแพง  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๗

เด็กชายธนากร ขจรเดช
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๘

เด็กหญิงศรัณยา กุมแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๘๙

เด็กชายอัมรินทร์ ศรีประสิทธิ

์

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๐

เด็กชายพงศกร เพ็งกลาง
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๑

เด็กหญิงมินตรา มามาตร ๔/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ ไพชิต ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๓

เด็กหญิงอนัณพร สุภสุข ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ บุดดีสิงห์
๒๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไพชิต
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ ยางเครือ  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๖

เด็กหญิงกฤษณา ศุภสร
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา รุ่งโรจน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๘

เด็กหญิงนภัสรา จอมหงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไข่นก หนองไข่นก  

อบ ๔๕๖๐/๐๖๙๙๙

นางสาวมธุรส พระประฐม

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๐

เด็กชายอดิศักดิ

์

เสนาะพิณ
๑๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๑

เด็กชายเทียนชัย ลาอาจ
๓๐/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๒

เด็กชายสินชัย ลาซอาจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๓

เด็กชายศุภโชค ชมภูพืน

้

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๔

เด็กชายลุสิต มุทาลัย
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๕

เด็กหญิงรุ้งศิริ แสงทองแจ่ม
๒๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๖

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ จักษุพันธ์
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีภา ๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านขมิน

้

หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๘

เด็กชายธนากร จารุสิน
๑๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๐๙

เด็กหญิงเยาวนารี พรมสวัสดิ

์

๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๐

เด็กหญิงเมฑิณี คนเพียร ๙/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๑
เด็กหญิงประกายทิพย์

มหิศยา
๒๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ชาติ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๓

เด็กหญิงกุลธิดา ลูกบัว
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๔

นางสาวปนัดดา มีวิชา ๒/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๕

เด็กหญิงอุ่นเรือน อักรษร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๖

เด็กหญิงโยษิตา ฝางคำ
๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา อบสุข ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเศรษฐี หนองหลัก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๘

เด็กชายพงศกร บุญศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๑๙

เด็กชายพัชรพล มาริสา

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขวัญยืน
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๑

เด็กหญิงพอเพียง โชคโสด
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๒

เด็กชายวัชรินทร์ กาแก้ว
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๓

เด็กชายผลิตโชค จิตสมพงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๔

เด็กหญิงปยนุช หมีคำ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๑ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๕

เด็กหญิงธันยธรณ์ ทักทาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๖

เด็กชายอานัส ประเสริฐ
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สุริราช
๒๑/๐๙/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๘

เด็กชายศิริวัฒน์ อุฒพรม

๑๘/๑๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๒๙

เด็กชายทินภัทร สุภาวัต
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๐

เด็กหญิงแพงพลอย คชลักษณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๑

เด็กหญิงสุธินันท์ แสงแสน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลาด ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๒

เด็กหญิงชลดา อกนิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๓

เด็กชายกฤษฎา อกนิตย์
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๔

เด็กชายวัชรพล หมุ่ยสี
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง ดุมใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๕

เด็กชายพรชัย กุมภ์แก้ว
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๖

เด็กชายอนุวัติ ชิงพรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสร้างมิง

่

ดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๗

เด็กหญิงนิตติยา ประวิง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๘
เด็กหญิงพิมพ์ประภา ศิริเกษ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๓๙

เด็กหญิงพรนภา กตัญู
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๐

เด็กชายณัฐกร ประทาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๑

เด็กชายพงษ์เพชร ปญญาเฉียบ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๒

เด็กชายภากร ประกอบ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ ล่าวงศา
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๔

เด็กชายสรวิศ อนุสนธิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๕

เด็กชายอภินันท์ ศรีทะลับ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ ประหยัด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๗

เด็กหญิงกาญจนา ความสวัสดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๘

เด็กหญิงกฤษณา ศิริแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๔๙

เด็กหญิงเจตสุภา สิริพัด
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๐

เด็กหญิงณริศา ขันติกุล
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงทิพรัตน์ ประการ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ กุลสิงห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงรัตย์ตยา มาตรชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๔

เด็กหญิงวราทิพย์ โยธา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๕

เด็กหญิงวิระดา ฮาตะวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๖

เด็กหญิงศิริประภา สุราช
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา พิพัฒน์กุล
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา หมายสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๕๙

เด็กหญิงอุไรวรรณ ทุ่งจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๐
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พิพัฒน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๑

เด็กชายกฤษกร กตัญู
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๒

เด็กชายจักรพงศ์ พร้าวหอม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๓

เด็กชายจิระศักดิ

์

ประทาน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๔

เด็กชายชัยอนันต์ สมใส
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คุณธรรม
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๖

เด็กชายธวัชชัย สายเมฆ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๗

เด็กชายพงษ์ไพโรจน์ สดชืน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๘

เด็กชายวุฒิชัย อนุสนธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๖๙

เด็กหญิงหฤทัย ประทาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๐

เด็กชายราชอินทร์ บุญเลิศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๑ เด็กหญิงศศิประภาภรณ์

ประกอบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๒

เด็กหญิงสุกัญญา พิพัฒน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๓

เด็กหญิงศศิธร พาทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๔

นางสาวสุดารัตน์ แก้วขาว
๒๗/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๕

นางสาวสุรีพร ไชยสิงห์
๓๑/๐๗/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๖

นางบุญสนอง สุขบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๗

นางสมปอง ประทาน
๐๑/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๘

นางสายสมร เก๋งแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๗๙

นางพิสมัย ยอดแก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน เลียบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๐

เด็กชายวราวุธ บุษดี
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๑

เด็กหญิงวราภรณ์ แผ่นทำลา ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทางทอง
๒๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๓

เด็กชายธนโชติ ทองพิละ ๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๔

เด็กชายมอส ไชยวรรณ
๒๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๕

เด็กหญิงปานตะวัน มณีกรรณ์ ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงวีรวรรณ พรศิริ
๑๕/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๗

เด็กชายปฏิพาน แก้วมณีวรรณะ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๘

เด็กหญิงนฤมล สายบัว
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๘๙

เด็กหญิงจิรัญชญา วุฒวัณณะ ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๐

เด็กชายธีร์วรา ถูกธรรม
๒๒/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๑

เด็กหญิงนวรัตน์ โสมศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๒

เด็กชายเมธวิน เทียมทะนงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๓

เด็กหญิงปาลิตา แก่นภูเลิศ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๔

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีราชา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๓ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๕

เด็กหญิงกวิศรา จันทะวงษ์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๖

เด็กหญิงกานต์มณี สีสันต์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๗

เด็กหญิงชลธิชา คชพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๘

เด็กชายเกียรติกล้า บุตรสง่า
๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๐๙๙

เด็กชายขันติภูมิ แก่นมาลี
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๐

เด็กชายจักรพันธ์ ภูมิหมัน

่

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้ววงษา
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๒

เด็กหญิงกันติชา บุตรสิงห์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๓

เด็กชายธารภูผา แซ่โซร์
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๔

เด็กหญิงธันยพร ถาวรเสถียร
๒๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๕

เด็กหญิงปยฉัตร ศรีดำ
๒๔/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๖

เด็กหญิงภัคธีมา ผาปอง
๑๐/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๗

เด็กชายสุวรรรภูมิ แสงขันธ์
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๘

เด็กหญิงวนิดา รักษาแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๐๙

เด็กชายวุฒินันท์ ทองท่อน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๐

เด็กหญิงธัญญภัทร ภาษิต
๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ อบสุข
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๒

เด็กชายภาสกร พรหมสิงห์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๓

เด็กหญิงจิรัชญา จัยสิน
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๔

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญศรี ๙/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๕

เด็กชายพสธร พิมพิศาล
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๖

เด็กหญิงณัฐพร ใจพบ
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๗
เด็กชายจิรานุวัฒนกุล

คุณโปก
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๘

เด็กชายศุภากร คำปูน
๑๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๑๙

เด็กชายพิสิฐ สารักษ์ ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๐

เด็กชายนพรัตน์ ไชยมัน

่

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๑

เด็กหญิงศศิประภา ต่างทอง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๒

เด็กหญิงญาตาวี เรือนอิน
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๓

เด็กหญิงสาธะนี หาญนุสิงห์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๔

เด็กชายกิตติธัช เจียมพิริยะ
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๕

เด็กชายวิทย์ฒวัฒน์ ไสลรัตน์ ๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๖

เด็กชายจักรภัทร อาริภู

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๗

เด็กหญิงวิจิตรา ต้นสีนนท์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา กฤตสิน ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๒๙

เด็กหญิงปาริฉัตร วราคำ
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงอุบลวรรณ เจริญบุญ
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๑

เด็กชายกัญธนัช ปารย์โมกุล
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๒

เด็กหญิงสุรัตสวัตรี เรืองฤทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา ไพรศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๔

เด็กหญิงสิริวรรณ อินทร์จันทร์
๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๕

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ กลมเกลียง

้

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๖

เด็กชายภัทรพล ประกอบใส
๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๗

เด็กชายกฤษฎา ทุมมากรณ์
๒๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๘

เด็กชายสิทธิพงษ์ สาระวัน
๑๗/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๓๙

เด็กหญิงอรวรา เนยชัย
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๐

เด็กหญิงอรจิรา เนยชัย
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๑

เด็กหญิงโชติรส แก้ววงษา ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๒

เด็กหญิงธนัชชา อุ้มบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๓

เด็กหญิงกิงมุก

่

แจ่มแจ้ง
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๔

เด็กหญิงโฉมเฉลา ธรรมสัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๕

เด็กหญิงรัชญาณี บุญชู
๑๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๖

เด็กชายอิสระ กำปน
๒๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๗

เด็กหญิงพัชรินทร์ วงศ์โกมลเชษฐ์
๒๗/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๘

เด็กหญิงวริศรา ภาษาดี ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๔๙
เด็กหญิงศิริปภาภรณ์ วรรคจันทร์

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๐

เด็กหญิงกัลญาณี กำไลงาม
๒๒/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๑

เด็กหญิงบุษบา มูลสระดู่
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๒

เด็กหญิงธัญสินี อนันทศัพท์
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๓

เด็กชายธนภัทร บำรุงเพชร
๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๔

เด็กหญิงอรวรรณ เลือมใส

่

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๕

เด็กหญิงอริสา ทนทาน
๑๑/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๖

เด็กชายส่งศักดิ

์

อุ่นมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๗

เด็กชายพรตวิทยา บุญสาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๘

เด็กชายนพรัตน์ นินดาเกษ
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๕๙

เด็กชายไวภพ พิมพ์สอน
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงมิลันตรี กอบกีรติ
๒๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๑

เด็กชายศิลปชัย ไยสาร ๖/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๒

เด็กหญิงกมนวรรณ ชาภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๓

เด็กหญิงกลิสรา สายบัว ๕/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๔

เด็กชายเกษมสันต์ พลบุรี
๒๒/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๕

เด็กชายธวัฒน์ชัย วงศ์ลา
๑๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๖

เด็กหญิงจันทร์ธิมา บุญอาษา
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา อาลีลาเต๊ะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๘

เด็กหญิงนภาลัย สันติลักษณพันธ์ ๑๘/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ผาสุการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๖๙

เด็กหญิงสงกรานต์ ภาระสูน
๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงชรันญา แสงงาม
๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ดวงมนตรี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๒

เด็กหญิงจันทรา ขันตีสาย
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๓

เด็กหญิงจิตรจรรยา พันลีคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สากุลา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๕

เด็กหญิงยลดา นิลวันดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา แสงสว่าง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนจิก จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๗

นางรุจิรา สุขผล
๑๐/๐๓/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๘

เด็กหญิงณัฏฐา แก้วบัวขาว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัววัด จังกาจิตต์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๗๙

เด็กหญิงราชาวดี ไมตรีพัน
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๐

เด็กหญิงอนุสรา นิลวันดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจัน

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๑

เด็กหญิงวรัญญา แก้ววงษา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๒

เด็กหญิงณัฐิดา สอนซิว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๓

เด็กชายธนดล กาละบุตร
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบก(มันสามัคคีพิทยาคาร)

่

ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๔

เด็กหญิงอรทัย ภูรินโท
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๕

เด็กหญิงช่อผกา เกษมพร
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๖

เด็กชายสุรเดชา นิลบารันต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๗
เด็กหญิงอัญชนานันท์

ทุมมากรณ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๘

เด็กหญิงปานวาด คนคล่อง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๘๙

เด็กหญิงเขมลาวัณย์ เชิงทวี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธาตุ ใหม่ทองสวาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๐

เด็กชายเอกชัย กุลแก้ว
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๑

เด็กชายอภิเชษฐ์ แก้วคำบัน
๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๒

เด็กชายอัษฎาพงษ์ อธิลา
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๓

เด็กชายพนธกร สุวรรณหงษ์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๔

เด็กชายณัฐพล หอนอก
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๕

เด็กชายภัทรพงษ์ เรียนหิน
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พรมสิงห์
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๗

เด็กชายธีระพงศ์ ตรีรักษา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๘

เด็กชายธีระศักดิ

์

ตรีรักษา
๓๐/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๑๙๙

เด็กชายเสกสรร ปองคำสอน ๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๖ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๐

เด็กหญิงอรัชพร ดาญาณ ๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา วงจันทร์แดง
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๒

เด็กหญิงวราภรณ์ วันโสภา
๑๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๓

เด็กหญิงกัลยา พิลาทอง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๔

เด็กหญิงเนตรนภา แสงไข่
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๕

เด็กหญิงนิตยา จำปาสา
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๖

เด็กหญิงรัชฎา ดาญาณ
๑๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๗

เด็กหญิงนุชนาถ สีลาทิย์
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๘

เด็กหญิงฉัตรสุดา ทำคำทอง
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๐๙

เด็กหญิงสุภาพร บัวสวัสดิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๐

เด็กหญิงจิระนันท์ บานแย้ม ๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๑

เด็กชายภัทรพล รืนเริง

่

๒๓/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๒

เด็กชายชนะพงษ์ วงศ์สุทา
๒๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๓

เด็กชายธีระวัฒน์ คำดีบุตร
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๔

เด็กชายภูริพัฒน์ นามปญญา
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุราไกร
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๖

เด็กหญิงอนิสรา สุโกพันธ์ ๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๗

เด็กหญิงวิจิตรา แสงชมภู
๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๘

เด็กหญิงภอรดก ดีโลนงาม ๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๑๙

เด็กหญิงจุฬารัตน์ อินเลิศ
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๐

เด็กหญิงกุลณัฐ รำเพยพล
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๑

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ แก้วบุญเรือง
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๒

เด็กหญิงเบญญาภา ชินประเสริฐ
๑๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๓

เด็กหญิงอินธิรา นนมาลี ๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงณัฐชา อบมาเนตร
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงอิทิรา ถุงคำแก้ว ๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๖

เด็กหญิงสุดารัตณ์ ทีคำวงษ์
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๗
เด็กหญิงสุวรรณภรณ์ ดำริห์

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

ดอนชาด  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๘

เด็กชายกวี จำป
๓๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๒๙

เด็กชายนิติวัตร พรงาม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๐

เด็กชายพิทวัส นิลไชย
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๑

เด็กชายพงศกร สีลาทิพย์ ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๒

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วบุญเรือง
๑๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๓

เด็กชายศุกลวัฒน์ แพงบุดดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๔

เด็กชายอนาวิน นามมา
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๕

เด็กชายวัชราพงค์ กุญพรวิวัฒน์
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๖

เด็กหญิงชลธิชา โทคำเวช
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๗

เด็กหญิงฉัตรมณี วงษ์คำ ๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๘

เด็กหญิงพัชรพร นพผล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๓๙

เด็กหญิงภัทริการณ์ พระอารักษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๐

เด็กหญิงยุวดี ธรรมพิชัย ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พูลสุข
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๒

เด็กหญิงศิริญาภรณื รัตนา
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๓

เด็กหญิงสุรางคณา พันแสนแก้ว
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๔

เด็กหญิงอัญชลี ทองคำพงษ์
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๕

เด็กหญิงกชกร นันกระโทก
๒๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๖

เด็กหญิงจุฑาวิณี อุปปสสา
๒๓/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๗

เด็กชายธนนันท์ อุทัยกรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๘

เด็กชายธีรวัฒน์ คำเคนบ้ง
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๔๙

เด็กชายปยะพงษ์ จิตแสวง ๒/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๐

เด็กชายกฤษธน ไชยทอง
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๑

เด็กชายวิชัย นาคำรอด
๑๓/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๒

เด็กชายวิรภัทร สุตาสุข ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๓

เด็กชายสุภนัย แปงคำภู
๑๙/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๔

เด็กชายอัศฎาวุมิ ประดับจันทร์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๕

เด็กชายศราวุฒิ ธิมาชัย
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๖

เด็กชายภาราดร แก้วอนันต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๗

เด็กชายอโนทัย โทคำเวช
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๘

เด็กหญิงกนกนิภา แก้วบัวขาว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๕๙

เด็กหญิงจีระนันท์ บันลือ
๑๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๐

เด็กหญิงชนาภา พุดด้วงเงิน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๑

เด็กหญิงชโรชา บุราไกร ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๒

เด็กหญิงปภัสรา สุภาการ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๓

เด็กหญิงพัชญารัตน์ ศรีลาบา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๔

เด็กหญิงพรรณนิดา ผลทวี
๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สังข์เงิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา แสงสุดตา
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๗

เด็กหญิงรุจิรา พุดด้วงเงิน
๒๓/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๘

เด็กหญิงรมิดา ทำคำทอง
๑๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ สังประกุล ๖/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๐

เด็กหญิงอักษร คำประสงค์
๒๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๑

เด็กหญิงณัฐธิดา โทคำเวช
๒๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๒

เด็กหญิงกัญญากร ดีโลนงาม ๓/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๓

เด็กหญิงพิมพ์พิมล อุดมวงค์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๔
เด็กหญิงพรรณวรินทร์

คำดี
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๕

เด็กหญิงพรสวรรค์ วงธรรม
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๖

เด็กหญิงมุทิตา อุตรา
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๗

เด็กหญิงดารารัตน์ พันธ์คำ ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๘

เด็กชายฐิติกร อุตรา ๖/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๗๙

เด็กชายจักรพรรดิ พิมพ์ชาย
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๐

เด็กชายอรรถพล อุทคำกอง
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๑

เด็กชายภัควัฒน์ ฉันชัย
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๒

เด็กชายธีรภัทร เติมโพด ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห่องชัน ห่องชัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๓

นางสาวอรอุไร อารีย์
๒๖/๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๔

นางสาวนำฝน บุญฤทธิ

์

๑๐/๔/๒๕๔๓
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๕

นางสาวสุทธิดา สมคะเน
๒๘/๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ท่าเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๖

นายชาติชาย ไชยรัตน์
๒๑/๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๗

นางเพ็ญธร อัครศรีชัยโรจน์
๒๘/๖/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๘

นายคุณากร โสภาสินธุ์
๑๖/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๘๙

เด็กชายเจษฎา กนกก้า
๑๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๐

เด็กชายชัยณรงค์ แสงงาม ๖/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๑

เด็กชายธนากรณ์ วงษ์ศรีพรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๒

เด็กหญิงแก้วมณี สมอาจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๓

เด็กหญิงจีรนันท์ กฤษณะกาฬ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิใหญ่

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เบ้ารักษา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สำรีวงค์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๖

เด็กหญิงศรัณยา คำหลอม
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เอียมศรี

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๘

เด็กชายธราธร พืชหมอ
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๒๙๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ แก้วพลอย
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๐

เด็กหญิงธิระดา สีทองมัน

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๑

เด็กหญิงสุภัสสรา วารีสะอาด
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๒

เด็กหญิงปริชญา ภูยิติ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๓

เด็กชายสุธนิต มาชะสาร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๔

เด็กหญิงปยนัท บัวแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๐๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๕

เด็กชายฐิติธร ทองไทย
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๖

เด็กหญิงปริณดา จันจำปา
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๗

เด็กชายประชารักษ์ โตโส
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิทธิโสม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๐๙

เด็กหญิงอนันทิชา โยชน์จันทึก
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๐
เด็กหญิงพรรณกาญจน์

กมลเลืศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๑

เด็กหญิงอนุธิดา บุบผาเผ่า
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนกุง แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๒

เด็กหญิงอรณิชา ฟอพิมาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๓

เด็กชายสมหมาย สามทอง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๔

เด็กชายวรกิจ เบิกบาล
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๕

เด็กหญิงปุญญารัศมี มากเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๖

เด็กหญิงอริญญา ขาวเลิศ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๗

เด็กชายอรุโณทัย จันทร์โท
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๘

เด็กชายอภิพัฐ วรบุตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๑๙

เด็กชายพัสกร บุษดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๐

เด็กชายธนภัทร ชุมพร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๑

เด็กชายปารเมศ เครือวงษ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ มูลราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๓

เด็กชายธีรพัฒน์ สมดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๔

เด็กหญิงสุพรรณภา สารี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว แก้วรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๕

เด็กชายดนุพร คูณสุข
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๖

เด็กชายธนกร ปกพันธ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๗

เด็กชายสัญญา จิตธรรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๘

เด็กชายอนรรฆวี โอสถศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๒๙

เด็กชายอภิวัฒน์ พลาศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๐

เด็กหญิงจีรนันท์ จิตธรรม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ปดภัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๒

เด็กหญิงนรินทิพย์ ไชยชิต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๓

เด็กหญิงรติยากร จิตธรรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๔

เด็กหญิงสุธินันท์ บานแย้ม
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๕

เด็กหญิงอนัญพร จิตธรรม
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๖

เด็กหญิงอาทิตยา จิตธรรม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๗

เด็กหญิงอุมากร ดวงแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๘

เด็กหญิงชนาภา เดชศร
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจันทัย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๓๙

เด็กชายฐิติพงษ์ พลกลาง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๐
เด็กหญิงตะติยาภรณ์ กอแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๑

เด็กชายศราวุธ จันทมาศ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๒

เด็กชายธีรภัทร บุญขาว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๓

เด็กหญิงธัญสุดา เรือนแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหอย วัดขวัญมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๔

เด็กชายเกียรตินันท์ ผลทวี
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๕

เด็กชายภูวนนท์ ทอดศรี
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๖

เด็กชายศุภชัย ทองอ่อน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

ยอดชลูด

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนโพธิ

์

วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๘

เด็กชายจิระพงค์ ทองพิเศษ
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๔๙

เด็กชายต้นนำ ดวงเนตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๐

เด็กชายไพศาล วาริน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๑

เด็กชายอัศราวุธ สิงห์คำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๒

เด็กหญิงวิจิตรา อินยู่
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๓

เด็กหญิงปานทิพย์ สาระพัด
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๔

เด็กหญิงมาลีวัลย์ เพลียโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๕

เด็กหญิงทิพานัน ปองสิงห์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วัดมิงมงคล

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองพิเศษ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ระบายศรี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๘

เด็กหญิงธนัชชา กุศลส่ง
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๕๙

เด็กหญิงอรปรียา วามะเกตุ
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ คืนดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๑

เด็กชายรุ่งอรุณ พืชหมอ
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๒

เด็กชายพีรวัส ศรีสมบูรณ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๓

เด็กชายปรัชญา สุขหอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๔

เด็กชายพลกฤษ บุญรักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๕

เด็กชายศิวตา สิงหเสนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๖

เด็กชายวรภัทร พินธุโท
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๗

เด็กหญิงวนัดดา มันวงศ์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๘

เด็กหญิงจิตตะพร วรรณโคตร
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๖๙

เด็กชายธนะวัฒน์ จาระงับ
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ระบายศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ จิตธรรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๒

เด็กหญิงสุภาพร กุดกุง
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๓

เด็กชายพัชรฏะ พิมพกรรณ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๔

เด็กชายวันเฉลิม วันชูเพลิด
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดวงแสง
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก่นมี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๗

เด็กหญิงอรประภา อาร้อน
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๘

เด็กชายพรชัย บุญเจริญ
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๗๙

เด็กชายศิริชัย นิยม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแค วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๐

เด็กชายกฤษดา ทองคำ
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ซึงพรม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๒

เด็กชายญาณพัฒน์ แสนโกฏิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๓

เด็กชายอชิรวิทย์ นามวงษา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๔

เด็กหญิงกาญจนา แก้วกัญญา
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๕

เด็กหญิงจิราพร เพิมพันธ์

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๖

เด็กหญิงปฐมาวดี งวงช้าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๗

เด็กหญิงชลธิกาณต์ มันราช

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๘

เด็กหญิงนภัสสร วงศ์สิงห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๘๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อรัญวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๐

เด็กชายรัตนศักดิ

์

บำรุงวงศ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสัน วัดจอมศรี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๑

เด็กชายญาณวิทย์ พันตรา
๓๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๒

เด็กหญิงชลดา พันตรา
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๓

เด็กหญิงลัชชา ชมภูโคตร
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๔

เด็กหญิงวาเศรษฐี ขันธะวุธ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๕

เด็กหญิงพญาวัน เจษฎาวณิชย์
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๖

เด็กชายธนกร รืนจิตต์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๗

เด็กชายธนกฤต รืนจิตต์

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๘

เด็กชายภูชิตณรงค์ เนตรคำยวง
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๓๙๙

เด็กชายภฤทธิชัย

์

สิลาลัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๐

เด็กชายวินัย เสมอศิลป
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๑

เด็กชายสรวิชญ์ จำศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๒

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ประเชิญสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๓

เด็กหญิงสิรินทิพ คำคูณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๔

เด็กหญิงอัญทิกา ประดับศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๕

เด็กหญิงบุญรอด คูณลาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๖

เด็กหญิงกนกนิภา พรมศรีใหม่
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๗

เด็กหญิงกณิตา สีลาลัย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ อัศพิมพ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๐๙

เด็กหญิงวันสุข มูลศิริ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๒ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงเอวิตรา พินากัน
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๑

เด็กหญิงปาริฉัตร อุดมพืช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๒

เด็กชายชัยภัทร ทับแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๓

เด็กชายกิตติพศ เกตุวัตร
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๔

เด็กชายพงศกร ไชยโย
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๕

เด็กชายพชรพล เจริญลอย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๖

เด็กชายทิชาภพ ประดับศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๗

เด็กชายสิทธิชัย สารีมุงคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๘

เด็กหญิงปยะมาศ ใจแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๑๙

เด็กหญิงศิรินยา ทวีชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๐

เด็กหญิงณิชา เจษฎาวณิชย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๑

เด็กชายปวฤทธิ

์

นามศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งกอก วัดไชยมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๒

เด็กหญิงมลทกานต์ ชืนบาน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๓

เด็กหญิงนาสิญา ศรีบุระ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๔

เด็กหญิงวรัญญา เวชสาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ หลักเพชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๖

เด็กหญิงปวีณา บุญธรรม
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๗

เด็กชายกุณากร อินทรสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๘

เด็กชายลิขิต แสงแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๒๙

เด็กชายอภิญญา หอมเย็น
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองเชือก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๐

เด็กหญิงสุกัญญา แปลงศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยหมาก วัดธรรมรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๑

เด็กชายภาคภูมิ โพธิศรี

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขัวแคน วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา ภูแข่งหมอก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๓

เด็กชายกรกช เหลืองทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๔

เด็กชายจตุลานนท์ สว่างแก้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๕

เด็กชายปวฤทธิ

์

แสนโสม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๖

เด็กชายภากร สว่างแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ พิมพ์ทรัพย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๘

เด็กหญิงสิริวิมล สว่างแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจุการ วัดธาตุรังษี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๓๙

เด็กชายบุญทวี แสนทวีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๐

เด็กชายณรงค์ปกรณ์ รวงทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๑

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๒

เด็กหญิงดรุณี นาหมืน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๓

เด็กหญิงนัฏฐธิดา แว่นระเว
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๔

เด็กหญิงกชกร ทิมาลัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๕

เด็กหญิงเบญจภา ศรีวิชา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๖

เด็กหญิงสิริโสภาพร อะสูนย์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๗

เด็กหญิงนลิตรา ยศสมบัติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๘

เด็กหญิงชไมภรณ์ สุขศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๔๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ ยศสมบัติ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๐

เด็กชายนันทวุฒิ พิมพ์วงศ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ แสงใบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๒

เด็กหญิงปาลิตา ไชยสาร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๓

เด็กชายวัชรา หอมนวล
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๔

เด็กชายพชรพล วามะชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๕

เด็กหญิงนฤมล ชิดอุทัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ อดุลพงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๗

เด็กชายธนภัทร สอนชาติ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๘

เด็กชายพิเชษฐ์ชัย กะมะณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๕๙

เด็กชายธนากร วงษ์ละคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงนัฐนัน นนท์เข็มพรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๑

เด็กชายภานุวัฒน์ เบ้าเงิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ หลุมทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๓

เด็กหญิงรัชดาพร หอมจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๔

เด็กหญิงถิชารัตน์ จันทะเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๕

เด็กชายธรรมบุตร นัดทะยาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๖

เด็กชายณภัทร แสนอุบล
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๗

เด็กชายวริศ พินธุโท
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๘

เด็กหญิงอลิษา ไชยสาร
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๖๙

เด็กชายธนากร ศิลาเลิศ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๐

เด็กชายกวีระพัฒน์ แสงใบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๑

เด็กชายนิวัตร์ บุญเหลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๒

เด็กชายสินชัย เทียมทัศ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๓

เด็กชายธีรศักดิ

์

สังขาว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๔

เด็กชายรัตนพล วงศ์ละคร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงทิพย์วรุฬ ชิงจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงชฎาพร สุนนท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๗

เด็กชายศิรวพล ขันธิวัตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๘

เด็กชายอภิชาติ โพธิราช
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๗๙

เด็กหญิงสโรชา แสงใบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงอลิยา โสดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงปาณิศา บุญชิต
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๒

เด็กชายณัฐภูมิ ภาชู

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๓

เด็กชายเสฎฐวุธ คงทน
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๔

เด็กหญิงออนระดา แดงงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๕

เด็กหญิงพิจิตตรา แสงเขต
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๖

เด็กหญิงเนตรดาว ศิริมาตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๗

เด็กหญิงนัยนา ไชยจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๘

เด็กชายสรยุทธ มอบหมาย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๘๙

เด็กหญิงชลธิชา แสงเขต
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๐

เด็กชายธีระ ศรีลาเลิศ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๑

เด็กชายธีรเทพ นนทะภา
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๒

เด็กหญิงนันทพร ส่งเสริม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๓

เด็กหญิงเพชรลัดดา ร่มโพธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๔

เด็กชายสินชัย รักพรม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๕

เด็กหญิงพรชิตา พิลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๖

เด็กชายดุรงฤทธิ

์

ฤกษ์ดี
๑๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๗

เด็กชายสุขี แถมวงษ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๘

เด็กหญิงกนกพร พิลานนท์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๔๙๙

เด็กหญิงจีรวรรณ รักพรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๐

เด็กหญิงอารียา ไชยจักร
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๑

เด็กหญิงสุทธิดา อินมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๒

เด็กหญิงขวัญตา สีลาพร
๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๓

เด็กชายวีระพล คณะมูล
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๔

เด็กหญิงรุจิลา ชัยพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมนึก
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๖

เด็กหญิงขนิษฐา พิมพ์วงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๗

นางสาวฐปนีย์ สายแวว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๘

นางสาวสุพัตรา อัมภรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๐๙

นายวรวิช คงทน
๐๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๐

นางสาวจินนภา นาปง
๑๘/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๑

นายจักรกฤษณ์ โคตรเมือง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๒

นางสาวกัลยลักษณ์ รัดสีหา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๓

นางสาวนันท์สินี ภูทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๔

นางสาวมลธิรา นาปง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๕

นายบุญชัย พิมพ์วงค์
๒๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๖

นายอนิวัฒน์ ไชยวงค์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๗

นายบดินทร์ มัสสาธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๘

นายทินกร สีหาเวช

๑๗/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๑๙

นายสมจิตร จันทร์จริง
๑๕/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๐

นางสาวกฤติยา วิญญวิศิษฏ์วงศ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๑

นางสาวอินทิรา พึงพิศ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๒

นายสิทธิชัย ท้าวภุชฌงค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๓

นางสาวกัญญารัตน์ บุญยงค์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๔

นายพีรยุทธิ สิมสีดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๕

นางสาวนุชิตรา จันทร์จริง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๖

นางสาววัลธิดา จอมพันธ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๗

นางสาวศิริญากรณ์ มาลาวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๓ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๘

นายศุภชัย ทะยะราช
๑๙/๐๓/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๒๙

นายชัชพงษ์ กิงสุข

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดโชติการาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๐

เด็กชายวัฒนา ช่วยสุข
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๑

เด็กชายธนากร ช่วยสุข
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๒

เด็กชายทวีสุข จันทร์สุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๓

เด็กชายกวิน สายทอง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๔

เด็กหญิงวรรดี นากปด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๕

เด็กหญิงธนาพร อ่อนลา
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๖

เด็กหญิงสุมาลี กำทรัพย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๗

เด็กหญิงสุพรรษา มาเฉลิม
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๘

เด็กหญิงรัชนี สาธุพันธ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๓๙

เด็กหญิงสิริวิมล วงษ์ละคร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๐

เด็กหญิงอรัญญา ช่วยสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๑

เด็กหญิงวนิตตญา พิมพ์ทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๒

เด็กหญิงอนุตา วงษ์ละคร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๓

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ศรีจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๔

เด็กหญิงอนันตญา จันทร์สุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๕

เด็กหญิงจันดี ศุภรักษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๖

เด็กหญิงอรดา ชาวเขา
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมศรี

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๘

เด็กชายอัศนี ศรีลาเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาทอย วัดนาทอย  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๔๙

เด็กชายอัครพนธ์ คำสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๐

เด็กชายวรรณลภย์ พิจารณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๑

เด็กชายธีรกร สุกใส
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๒

เด็กชายมานะชัย ยุทธรัตน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๓

เด็กชายนพรัตน์ แสงเนตร
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ด้วงเกิด
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๕

เด็กชายองอาจ แสงไสว
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๖

เด็กชายนรเศรษฐ์ โทจันทร์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๗

เด็กชายภัทรพล พุดจีบ
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๘

เด็กชายสิทธานนท์ อรรคบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๕๙

เด็กชายเกริกกรรชัย มันธรรม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๐

เด็กชายจิระภัทร คำคูณ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๑

เด็กหญิงกิตติกา ระเมิด
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๒

เด็กหญิงอนุตรีย์ อุปถัมภ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๓

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์จริง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายยาง
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๕

เด็กหญิงอาภรณ์ศิริ รวมวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๖

เด็กหญิงสิดาพร ศรีซ้อน
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๗

เด็กหญิงชลิลทิพย์ คำสุข
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๘

เด็กหญิงสุภิญญา มานุจำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๖๙

เด็กหญิงอนันตญา รักเชือสาย

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๐

เด็กหญิงนภาพร คำสุข
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๑

เด็กหญิงนิตยา สีลาลัย
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ อินทร์ราช

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๓

เด็กหญิงจิรชยา หัสคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๔

เด็กหญิงปุญนิศา คงทน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๕

เด็กหญิงทิพย์ พันธ์ศักดิกุลชัย

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๖

เด็กชายภาคิน กันยาพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๗

เด็กหญิงธิดาพร สุภาวงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๘

เด็กชายธนากร เพ็ญพักตร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๗๙

เด็กชายชัยวุฒิ พุฒซ้อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๐

เด็กชายกฤษดา คำสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๑

เด็กชายศราวุธ พิมพ์วงค์
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๒

เด็กชายพุฒิพงษ์ ชืนชม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๓

เด็กหญิงลัตตปาณี มันธรรม

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๔

เด็กหญิงปริญญาพร พุฒิชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ สีดา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๖

เด็กชายณัฐพร เพ็ญพักตร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๗

เด็กหญิงไพลิน เพ็ญภักตร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๘

เด็กชายปณณวัฒน์ ชาวห้วยหมาก
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนามแท่ง วัดราชวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๘๙

เด็กชายกฤษณะ วงค์ละคร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๐

เด็กชายธีระพงศ์ คูณคำ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๑

เด็กชายนรินทร์ ไชยสาร
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๒

เด็กชายสดใส แสงใบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๓

เด็กชายวายุ บัณฑิตย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๔

เด็กชายธนศักดิ

์

คงทน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๕

เด็กหญิงวิสุดา แสงใบ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๖

เด็กหญิงจินตนา โคตรเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๗

เด็กหญิงธิติมา สีหาเวช
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๘

เด็กหญิงพลอยไพลิน คงทน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๕๙๙

เด็กชายศรายุทธ กลางเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๐

เด็กชายกวินภพ คงทน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๑

เด็กชายสิทธิโชค มังกรงาม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๒

เด็กชายกฤษดากร คำสุข
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๓

เด็กชายอุทิศ แสงเขตต์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาคอ วัดศรีดงบาก  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๔

เด็กหญิงสุกัญญา สีปด
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๕

เด็กชายธีรดนย์ คำโคกกลาง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๖

เด็กชายอลงกรณ์ คุณธรรม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๗

เด็กชายพลพล แสงชมพู
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำบง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๘

เด็กหญิงปริตา วงษ์ละคร
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๐๙

เด็กหญิงจิราพร จันทรุกขา
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๐
เด็กหญิงกัญธิยาภรณ์ บุคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๑

เด็กชายสรณ์สิริ เจริญลอย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๒

เด็กหญิงชุติมา ส่งศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๓

เด็กหญิงญารินดา กลินหอม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๔

เด็กชายศตวรรษ ภูงอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๕

เด็กหญิงกุลนันท์ คูณศรี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๖

เด็กชายธีรภัทร อินทบุดดา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๗

เด็กชายวานุพงษ์ สาธุพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๘

เด็กหญิงดารนัย รัตนมูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงจิราภร สีปด
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๐

เด็กหญิงมูลทิพย์ สีปด
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรากฏ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๒

เด็กชายธันวา พลากรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๓

เด็กชายศุภเกียรติ จำปาดอก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนน วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๔

เด็กชายวทัญู แสงชมภู
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๕

เด็กชายธนากร คำมูลบุญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๖

เด็กหญิงสมฤดี บัวผัน
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๗

เด็กหญิงอรศิริ แสงสว่าง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสงยาง วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๘

เด็กหญิงปุณธิดา แพงแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๒๙

เด็กหญิงวรัญญา โลหะกุล
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๐

เด็กชายธนวันต์ คุณธรรม
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๑

เด็กหญิงวรัญญา ดวงแสง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๒

เด็กหญิงเกษรา ทองคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๓

เด็กหญิงวริศรา ชูเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๔

เด็กหญิงอาทิติยา ดวงแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระคำ วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๕

เด็กชายสันติ ศรีหาเวช
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๖

เด็กชายสรยุทธิ

์

แสงแดง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๗

เด็กชายภัทรพล จันทร์ไพสน
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๘

เด็กชายสุกฤษฏ์ สีดาวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๓๙

เด็กหญิงบุญยานุช วงค์พันธ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๐

เด็กหญิงกมลชนก รักไทย
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๑

เด็กหญิงกนกพร ขนทรัพย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๒

เด็กหญิงมณฑิตา คูณทัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๓

เด็กชายณัฐกรณ์ ลำใย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๔

เด็กหญิงกันติชา พืชทอง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๕

เด็กชายวัชรพล ศักดิวงค์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๖

เด็กชายพงศักดิ

์

ทองนาค
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ม่าวไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๘

เด็กชายจุฑาวัฒน์ กรุณา
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๔๙

เด็กชายถิรนันท์ แสงชุมภู
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๐

เด็กหญิงปวิดา ปฐมา
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๑

เด็กหญิงวาสนา เกษียร
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๒

เด็กหญิงสุจันทรา พินธุกรณ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๓

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงบุราญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา อนุสนธิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๑๙ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๕
เด็กหญิงช่อชฎาภรณ์ โสภาพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๖

เด็กหญิงจารีรัตน์ มีคำ
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๗

เด็กหญิงชนิภา สีแสด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๘

เด็กหญิงอลิษา แก้วศรี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๕๙

เด็กหญิงวริศรา ทัดศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๐

เด็กหญิงธิติเนตร สง่ารังสิโนทัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวาสดิ

์

วัดโพธาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๑

เด็กหญิงสุธนี สาธุพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๒

เด็กหญิงวรนุช บูชายันต์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๓

เด็กหญิงวรวรรณ สาธุพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๔

เด็กหญิงอัยลดา ปองทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๕

เด็กชายวาคิม แทนทรัพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๖

เด็กชายสันติภาพ ปองทรัพย์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๗

เด็กชายถิรยุทธ์ บูชายันต์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๘

เด็กชายพันธวีร์ กัญญาพันธ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๖๙

เด็กชายวีรพงษ์ สามาฤกษ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๐

เด็กชายสุรชัย สาธุพันธ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๑

เด็กหญิงจิราพัทร ปดถามา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๒

เด็กหญิงณัชชา แสงสว่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๓

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ บุญคงที

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงพินภา จันทภา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๕

เด็กหญิงพิยดา เหล่าราช
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๖

เด็กหญิงวรัญญา แฝงโกฎิ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๗

เด็กหญิงปยะดา พิมพ์เสน
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๘

เด็กชายขวัญชัย ทุมวัน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๗๙

เด็กหญิงช่อผกา ภาระหอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ วัดเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๐

เด็กชายกฤษฎา พรมสาร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๑

เด็กชายจิรสิน สยามล
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๒

เด็กชายทิวากร สุภลักษณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๓

เด็กชายปพนวัจน์ ถามวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๔

เด็กชายปญญาธร แสงสว่าง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๕

เด็กชายสรยุทธ ลาดสมดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๖

เด็กชายสุรยุทธ สมภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๗

เด็กชายสันตชัย แสงชมภู
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๘

เด็กชายอชิตพล ชืนใจ

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๘๙

เด็กชายอมรเทพ บุญยาว
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๐ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๐

เด็กชายอภินันท์ สิงห์สา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๑

เด็กหญิงกรกมล ทะคำสอน
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๒

เด็กหญิงเขมจิรา โคตรสี
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๓

เด็กหญิงณัฐริสรา ลิมเสน่ห์

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๔

เด็กหญิงดารินทร์ นูพิมพ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๕

เด็กหญิงพัชรา สีหา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๖

เด็กหญิงราชาวดี กาบดา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๗

เด็กหญิงศลิษา ฉัตรทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๘

เด็กชายกิตติกร ฉัตรทอง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๖๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ต้นสิงห์
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๐

เด็กชายเดชาพร ใจวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ รวมโคตร
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๒

เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์สุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๓

เด็กหญิงอรวรินทร์ จันทะแสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญราศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๕

เด็กชายเเสงศักดิ

์

สนโสม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๖

เด็กชายวีระชัย แสงสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๗

เด็กชายอนุวัฒน์ กันภัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๘

เด็กหญิงสมบูรณ์ สุริบุตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๐๙

เด็กหญิงสมหฤทัย ศิริเทพ
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๐

เด็กหญิงกัลญาณี ขาวสลับ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๑

เด็กชายณัฐพล สมตัว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๒

เด็กชายชานน สิงห์โต
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๓

เด็กหญิงภัทรพร สีหานาม
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๔

เด็กหญิงอักษิพร นราปุย
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๕

เด็กหญิงกมลวัทน์ ผาโคตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๖

เด็กหญิงภัสรา ดอกเด็น
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๗

เด็กชายสุริยา ศรีคำมา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๘

เด็กชายธีรพล พลมาก
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๑๙

เด็กชายวีระพล จันทมาตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๐

เด็กชายสมชัย ทรายงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๑

เด็กชายทักษ์ดนัย ถินขาม

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๒

เด็กหญิงดวงใหม่ คำโพธิทอง

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๓

เด็กหญิงรัญญา ศิริเทพ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๔

เด็กหญิงศุภกร บัวผัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๕

เด็กหญิงสุภัทรา ตัดผ่อง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไร่ วัดศรีมงคล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๖

เด็กหญิงรัตนาพร ศุภนิกร
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๗

เด็กชายอนุชิด รูปพรม

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ กุมภาพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๒๙

เด็กหญิงพรรณกร สามสี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๐

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเรือง
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขสาร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๒

เด็กหญิงนภัสสร พวงจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๓

เด็กชายกิตติภณ บุญพรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๔

เด็กชายธีระเดช บัวผัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๕

เด็กชายณัฐดนัย บุตรลาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๖

เด็กชายณัฐพล ทุมยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๗

เด็กชายแดนชัย อัศฤกษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๘

เด็กชายปรวีร์ ภูงาม
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๓๙

เด็กชายพิชิต จันทราช
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๐

เด็กชายเหมันต์ จันทสิงห์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๑

เด็กหญิงชลธิชา พรสุข
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๒

เด็กหญิงมนต์นภา ขันไชย
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๓

เด็กหญิงวารี มาโพธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๔

เด็กหญิงวิจิตรา ยายี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๕

เด็กหญิงอธิติยา ส่งศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๖

เด็กหญิงอรัญญา ราชริน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๗

เด็กหญิงเกษณี กองสิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๘

เด็กหญิงนนทกานต์ ขันธาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แม่นทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๐

เด็กหญิงสุภาพร บุญเชิญ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๑

เด็กชายถิรวัฒน์ จันทร์ดากุล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๒

เด็กชายธนิสร จันทะโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินโงม วัดอัมพวัน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๓

เด็กหญิงกันตา สาธุพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๔

เด็กหญิงนุสรา เพ็ญชารี
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๕

เด็กหญิงวิภารัตน์ กิงมัน

่ ่

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๖

เด็กชายธันวา สืบนิคม
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๗

เด็กชายสมประสงค์ ไลไธสง
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๘

เด็กหญิงมลธิกา สำลีอ่อน
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๕๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คำอาจ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๒ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๐

เด็กหญิงสโรชา ศรีด้วง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ หงษ์ศรี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๒

เด็กหญิงจิตรา โลหะกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๓

เด็กหญิงอารยา กรมเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๔

เด็กหญิงนลัท คลังอาจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงปยะดา คำดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๖

เด็กหญิงเนตรนภา ปฐพี
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๗

เด็กหญิงตะวัน สีทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๘

เด็กหญิงกิงธิวา

่

บุญเหลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๖๙

เด็กหญิงศุภรัตน์ มณีทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๐

เด็กหญิงหนูนิตย์ พิมพ์พันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านฟาห่วน วัดดอนสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๑

เด็กหญิงจิรัชยา นระมาตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๒

เด็กชายยงยศ มะลิซึง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๓

เด็กชายศรายุทธ ปดภัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๔

เด็กหญิงดาวจรัส สุขเกษม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๕

เด็กหญิงสุภาพร จันทะยา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๖

เด็กหญิงสุพิลตรา คำแดง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๗

เด็กชายธนากร คำแดง
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๘

เด็กชายธรรมรัตน์ สัมพันธวงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเตย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๗๙

เด็กชายปฏิภาณ พิลาคุณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๐

เด็กชายพัทธพงศ์ นันทรักษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงรัตนา ทองประสาน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๒

เด็กชายกิตตินันท์ ศรีษะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๓

เด็กหญิงชลธิชา ส่งเสริม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๔

เด็กชายภคิน นุชนาช
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๕

เด็กชายวรวุฒิ หมอนคำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๖

เด็กหญิงชาลิณี หมอนคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๗

เด็กหญิงพิยดา ศิริเทพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโปงโพน วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๘

เด็กชายอาทิตย์ ดวงแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๘๙

เด็กชายณัฐพงษ์ อำนาจวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๐

เด็กชายวายุ สมชาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๑

เด็กหญิงกชกร บุญยงค์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๒

เด็กหญิงศศิวิมล สีดาบุตร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา คุณสุทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๔

เด็กหญิงเหมมาภรณ์ สมชาติ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงอรวรา สาระพี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๖

เด็กชายเจตณัฐ จินะศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๗

เด็กชายพสุธา แสงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๘

เด็กชายสุริยันต์ สุภวัน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๗๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีทองมัน

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๐

เด็กชายศุภ ธรรมนิยม

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๑

เด็กหญิงจิดาภา ระดาพงษ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๒

เด็กหญิงณิรชา อุโคตร
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๓

เด็กหญิงปาลิตา สมาฤกษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๔

เด็กหญิงศรีใหม่ เสาว์เวียง
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๕

เด็กหญิงศรินญา ยุพโคตร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ มาโพธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่ วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๗

เด็กชายภารณัฐ เมืองซ้าย
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๘

เด็กชายประภัสสร โคตะชาติ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๐๙

เด็กชายสีรานนท์ ธานี
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๐

เด็กชายธันวา แสงโยธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๑

เด็กหญิงปาลิตา ท่อนแก้ว
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๒

เด็กหญิงปาริตา มาโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ถิระบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ดอกแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๕

เด็กหญิงวรัญยา จันทสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ หลู่โยธา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๗

เด็กชายเสกสรร สังข์งาม
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ อินทะชิน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๑๙

เด็กชายสุวัฒน์ชัย โลหะกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๐

เด็กหญิงชวกร ศิริเทพ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๑

เด็กหญิงปาลิตา คำภูมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๒

เด็กชายจักรพงษ์ พลสง่า
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๓

เด็กหญิงสุลิษา หงษาวัน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดควาย วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงอนุสยา พันธ์ชาติ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงนันธิภา อนุสนธ์
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๖

เด็กชายธนานัฐ สุขเกษม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูชุม
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๘

เด็กชายอนันตศักดิ

์

วงศ์ษร
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๒๙

เด็กชายภานุวัฒน์ จิณโรจน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๐

เด็กหญิงพิชญาพร ศรีคุณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสิม วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๑

เด็กชายตะวัน นาลาด
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๒

เด็กชายนวพล บุญส่ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๓

เด็กหญิงสุนิสา สมชาติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุภวัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๕

เด็กชายยุทธนา มารศรี
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๖

เด็กชายอาทิตย์ อังคะกุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๗

เด็กชายเอกนรินทร์ กลันขุนทด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๘

เด็กหญิงดาวเรือง ปองทรัพย์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงเยาวภา ภาระเวช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผักแพว วัดเทียงประดิษฐ์

่

 

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๐

เด็กชายไชยนวัฒน์ บุญศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ผมน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๒

เด็กชายวีรากร ศุภษร
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ หืดฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๔

เด็กหญิงวิทยาพร ยุพโคตร
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๕

เด็กหญิงมุธิดา หงษาวัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ คำสมศรี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๗

เด็กหญิงวิภาดา แสงชมภู
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๘

เด็กชายสิทธิกร วงศ์สุทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๔๙

เด็กชายธนพร ชืนใจ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๐

เด็กชายฐิตินันท์ กิงแก้ว

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วพิลา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๒

เด็กชายอภินันท์ พันพิลา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๓

เด็กชายทาคุมิ อิจิมุระ
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๔

เด็กชายวุฒิชัย ยืนสุข
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเอือด วัดศรีบุญเรือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญเหลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๖

เด็กหญิงวิมลวรรณ ศรีบุระ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๗

เด็กหญิงรตนกร แวววงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๘

เด็กชายศิวกร หล้าบุตร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๕๙

เด็กชายวราวุฒ หวังผล
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๐

เด็กชายธนนท์ชัย สิงห์รักษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๑

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เกตุวัตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๒

เด็กชายรณกร โสภาพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงวรรธนพร บุญเหลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๔

เด็กชายภูวดล นบกลาง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๕ / ๓๐๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๕

เด็กหญิงกนิษฐา ไชยเลิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๖

เด็กชายนครินทร์ ห้าวหาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๗

เด็กชายนาวิน เจริญถิน

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๘

เด็กชายจิรภัทร ศรีชืน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๖๙

เด็กชายเกษฎา ทองทัพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๐

เด็กชายเสกสรร ดีรัก
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๑

เด็กชายรณภพ จันทะขาล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๒

เด็กชายชิณวุฒินันต์ อุปโภค
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๓

เด็กหญิงสุพัตตรา คำสา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๔

เด็กหญิงธิติยารัตน์ ภูมิสิงห์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๕

เด็กหญิงประภัสสร หอมเฮ้า
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๖

เด็กหญิงพานเงิน จักรศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงอริสรา บุญเนตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๘

เด็กหญิงอนัญญา พูลทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ
ชิณวรรณะเสนางค์ ๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๐
เด็กหญิงณัฏฐกนิษฐา ทองศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๑

เด็กหญิงปาณิศา ยาณรมย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๒
เด็กหญิงประมูลวรรณ

ท่อนเงิน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๓

เด็กหญิงอัสสวดี โพธิดี

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๔

เด็กหญิงชญานี สัจธรรม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๕

เด็กชายนวพล คืนดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๖

เด็กชายหัตถ์สกร จำปาขาว
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๗

เด็กหญิงนิรัชพร นนทสิน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๘

เด็กหญิงสรัลชนา แสงสีดา
๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๘๙

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุตรโท
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๐

เด็กหญิงบุษกร พรมศรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๑

เด็กหญิงวิชญาดา เสนคำสอน

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๒

เด็กชายทีปกร ศรีลาเลิศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๓

เด็กชายวิษณุ กายแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๔

เด็กชายพีระพล สุดรักษา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๕

เด็กชายธีระพงศ์ โสภาพ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๖

เด็กชายภัทรพล นงค์คม
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๗

เด็กชายรัชชานนท์ พุฒผา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คืนดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๘๙๙

เด็กหญิงศิรดานันท์ จันทร์ผาย
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๖ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๐

เด็กชายกิตติกร ยานุ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๑

เด็กหญิงดารินทร์ หอมนาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ คืนดี
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๓

เด็กหญิงธมนวรรณ คชลักษณ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ทองแก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๕

เด็กหญิงลักขณา หิทรักษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๖

เด็กหญิงพัทราพร งามศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๗

เด็กหญิงชลธร ลอยหา
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๘

เด็กหญิงสุภัทรา ท้าวมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๐๙

เด็กหญิงวันวิสา ทองงาม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๐

เด็กหญิงเกวลี เลาหวงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๑

เด็กชายทศพร สิงห์เลิศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๒

เด็กหญิงชัญญานุช นามวงศ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๓

เด็กหญิงสุนิสา คำวัน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๔

เด็กหญิงอนัญญา พุฒซ้อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๕

เด็กชายณัฐภูมิ เสาร์วัง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๖

เด็กชายวรภัทร ดวงแสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๗

เด็กหญิงนฤมล เพ็ญชาลี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๘

เด็กชายอภิรักษ์ สุดรักษา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๑๙

เด็กชายนันทวัฒน์ ธนูทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๐

เด็กหญิงวรรณกร เจริญลอย
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๑

เด็กหญิงมนัชนัน อภิสิทธิฤทธิกุล
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเจริญสุขศึกษา วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๒

เด็กชายอภิธนะ สายคำวงษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๓

เด็กหญิงภาคินี งามศรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๔

เด็กหญิงกุลธิดา ศิริเทพ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๕

เด็กหญิงวริณทร์ญา ศรีทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๖

เด็กหญิงเพ็ญพักตร์ ตันเลิศ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๗

เด็กหญิงกนกพลอย ปนธุรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๘

เด็กชายธนนันท์ ภูมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๒๙

เด็กหญิงกุลธิดา บุปผา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๐

เด็กหญิงปนัดดา ปองทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๑

เด็กชายภากร มงคุณพล
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๒

เด็กชายอภิชาติ ทองหลอด
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๓

เด็กหญิงขวัญฤดี พลมาก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๔

เด็กชายพระทอง พวงพันธ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๗ / ๓๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงนัฐวราพร สาธุพันธ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากุงน้อย วัดสุวรรณวงศาราม  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๖

นางสาวกรพิน สายเคน
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสำโรง บ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๗

เด็กหญิงพนิดา บุญมางำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนานวล วัดศรีนวล  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๘

เด็กชายกิตติวัฒน์ สักขาไม้
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๓๙

เด็กหญิงเฟองฟา สิงหาเวช
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๐

เด็กหญิงกัญญาพัชร พรชัย
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๑

เด็กหญิงศศินา บุญเสนอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๒

เด็กชายกฤษฎา โสภากุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนม่วง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๓

เด็กชายนันทชัย มรรคพิมพ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๔

เด็กชายสุรนาท คำดีภักดิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๕

เด็กชายวิรัลพัชร ภูตะมะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๖

เด็กหญิงกชกร ลอยเลือน

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๗

เด็กหญิงชนาพร ทองเวช
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๘

เด็กหญิงวิภวานี โสมเพชร
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๔๙

เด็กหญิงรัตน์สมา กันหาสาย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๐

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ม่วงชุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๑

เด็กชายกายสิทธิ

์

ชมบาล
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๒

เด็กชายฉัตรมงคล นารีษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ นารีษา
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๔

เด็กชายธนากร แทนวัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๕

เด็กชายศิริพงศ์ กรมนาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๖

เด็กชายสิทธิชัย โอนวัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประสงค์เสียง
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๘

เด็กหญิงบัณฑิตา มรรคพิมพ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๕๙

เด็กหญิงปริฉัตร จันทะแพง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๐

เด็กหญิงนงค์นภัส ปจฉาพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงแพรวา หอมดวงสี
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๒

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีประดับ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๓

เด็กชายอัทธพล มังคะกาล
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองบัว วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๔

เด็กหญิงชวัลรัตน์ แสงขาว
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๕

เด็กหญิงนันท์ณภัทร โอนวัง
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๖

เด็กชายนิรุทธ์ ทาเงิน
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๗

เด็กชายวีรภัทร ทาเงิน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๘

เด็กชายวีรภัทร สืบศรี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๖๙

เด็กหญิงวริศรา คำล้วน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงอภิสรา ยาวไธสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๑

เด็กชายกำพล บุญเจือ
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๒

เด็กชายธนกร เมษาดี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๓

เด็กชายกิตติทัต สังกองแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๔

เด็กชายอนุวัตร แสงเนตร
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๕

เด็กหญิงนิตยา มณีสังข์
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๖

เด็กหญิงอวิกา สีหาบุตร
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๗

เด็กหญิงไพลิน แก้วบัวเคน
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๘

เด็กหญิงดวงใจ แก้วบัวเคน
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำสว่าง วัดคำสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๗๙

เด็กชายภูวดินทร์ คำโสภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๐

เด็กหญิงณฐพร สาเวช
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๑

เด็กหญิงปนัดดา จันทาทิพย์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๒

เด็กหญิงสุจิตรา คำภารส
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๓

เด็กหญิงปลายฝน โพธิไธสง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๔

เด็กหญิงกิงกมล

่

อินแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๕

เด็กหญิงเบญจพร กัญญามา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๖

เด็กชายพรชัย คำนาโฮม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๗

เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณบุปผา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๘

เด็กหญิงคีตภัทร มาตมุนโท
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๘๙

เด็กหญิงสุภาพรณ์ โพธิบา
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๐

เด็กชายธนวัฒน์ โพธิบา
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ประอาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๒

เด็กหญิงปณิตา ไชยหงษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๓

เด็กหญิงปรัชญา วิมลรักษา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๔

เด็กหญิงสายชล ทัดเทียม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๕

เด็กชายธวัชชัย เชือลี

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๖

เด็กหญิงวิยะดา บุดดาโจม
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๗

เด็กชายวีระชัย บัวหอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๘

เด็กชายตะวัน หอมดวงสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๗๙๙๙

เด็กหญิงกนกนิภา สีลาเพชร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๐

เด็กหญิงบุษบา คันทะรส
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๑

เด็กหญิงวิยดา บัวบาน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๒

เด็กหญิงสุนิษา ทาคำดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๓

เด็กหญิงลินดา อุทานุเคราะห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๔

เด็กหญิงสมฤดี อุดมพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๒๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๕

เด็กหญิงเกษสุดา อุดมพันธ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๖

เด็กหญิงเจตนิพิฐ วงษ์ลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๗

เด็กหญิงอธิติยา ชัยลักษณ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๘

เด็กหญิงพิยดา ทระทึก
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๐๙

เด็กหญิงนันทวัน ราษี
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๐

เด็กหญิงสุวนันท์ คำภารส
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ใจธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อน้อย วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มัคดี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๓

เด็กชายสุรชาติ จันสุกใส
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๔

เด็กหญิงมัณฑนา จันทะแจ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทรายทอง วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๕

เด็กหญิงชลลดา สิงห์แจ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๖

เด็กหญิงธนาภา ตาธุวัน
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๗

เด็กหญิงศิริประภา อารีรมย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา โพธิบา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๐

เด็กชายทวีชัย ชัยพล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๑

เด็กหญิงปฐยาวัต สิงห์คำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๒

เด็กหญิงสิรินทรา พวงมณี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๓

เด็กชายวีรภัทร คำนาโฮม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๔

เด็กหญิงวิยะดา พรมสุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันดาชาติ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๖

เด็กหญิงศุภนิดา คำนาโฮม
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๗

เด็กหญิงกฤติยา คำโสภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินแห่ วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๘

เด็กชายอนุวัฒน์ น้อยคำดี
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๒๙

เด็กหญิงจริญา ไชยภา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๐

เด็กหญิงอรวิสา ทำสอาด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๑

เด็กชายธีรภัทร ศรีจันสอน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีบุตตะ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอาเลา วัดประชาสามัคคี  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๓

เด็กชายเกียรติกล้า บรรเทาทัน
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๔

เด็กชายเขมทัต แก้วสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๕

เด็กชายชัชวาลย์ ละเลิศ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๖

เด็กชายประพันธ์ เหลืองทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๗

เด็กชายเมธี นันทบัน
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๘

เด็กชายวสันต์ ศรีหา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๓๙

เด็กชายอภิชิต แก้วสง่า
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๐

เด็กหญิงกรพิน น้อยเลิศ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๑

เด็กหญิงกิตติมา สาประวัติ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ ภูมะลี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๓

เด็กหญิงปณิตา บุญมางำ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๔

เด็กหญิงวรรณิดา ศรีพรม
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๕

เด็กชายภควัต สุริยะศรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนงาม วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๖

เด็กชายกฤตบุญ จันทร์เนตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๗

เด็กชายเฉลิมพล นันทะบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๘

เด็กชายธีรภัทร พรมบุญ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๔๙

เด็กชายภูบดี โสภากุ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๐

เด็กหญิงชนาภา แสนลือชา

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๑

เด็กหญิงปนิดา ประทุมรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสว่าง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๓

เด็กหญิงศุภิสรา โสภากุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๔

เด็กชายนิติวัฒน์ สู่สุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๕

เด็กชายกฤษณะ เดยังรัมย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๖

เด็กชายเจตพล สนธิธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๗

เด็กชายทรงพล สาริก
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๘
เด็กชายประสิทธิศักดิ

์ ์

คำแสนราช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๕๙

เด็กชายพิชัย จิตตวงค์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๐

เด็กชายภูวนาท จำปาสา
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๑

เด็กชายไมตรี ทุสะดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๒

เด็กชายสรวิชญ์ เริอนชิน
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๓

เด็กชายสราวุฒิ เหล็กเพชร
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๔

เด็กชายอภิโชติ ผาลา
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๕

เด็กหญิงเกษรา จุลทัศน์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๖

เด็กหญิงพิศมร นาคดี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๗

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปอมพิทักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๘

เด็กหญิงวทันยา แสงแย้ม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๖๙

เด็กหญิงอนุธิดา บุสภาค
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๐

เด็กชายณัฐนนท์ บุรัสการ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ มาพงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๒

เด็กหญิงนลินพร เหล่างาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๓

เด็กหญิงปวีณา กุลบุตรดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๔

เด็กชายอภิชาติ เหล็กเพชร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๕

เด็กชายสนทยา วงศ์ละคร
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๖

เด็กหญิงณัฐวดี สู่สุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

กาทอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๘

เด็กชายเสริมสวัสดิ

์

ไตรรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๗๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

บุญคำชู

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ลาพรมมา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๑

เด็กชายหรัณย์ ปดถาสาย
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๒

เด็กหญิงวิภาวดี อรอินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๓

เด็กชายกฤษฎา พัดทาบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๔

เด็กหญิงภัทราวดี ทองงาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๕

เด็กชายสมพงษ์ บุญมานันท์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนเมือง วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๖

เด็กชายปยวัฒน์ แก่นมาลี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วงสีแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๘

เด็กหญิงธัญพิชชา ธรรมวัติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๘๙

เด็กหญิงปริสรา สายราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๐

เด็กหญิงปวีณา สิงห์เสน
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๑

เด็กหญิงพิมลนาฎ ผาแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๒

เด็กหญิงภาวินี พันธ์ชาติ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๓

เด็กหญิงอาทิตยา สิมาทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๔

เด็กหญิงศศินันท์ น่วมนวล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) วัดโพนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๕

เด็กชายนันทวัฒน์ ทาระศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนแคน วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๖

เด็กชายชนะชัย ชนะนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๗

เด็กหญิงปทมวรรณ ทองสืบ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๘

เด็กหญิงอินธิรารัตน์ ไชยรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผับแล้ง วัดหนองเทา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๐๙๙

เด็กหญิงเนตรนภา ประคองใจ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๐

เด็กหญิงณัฐฐา จันดาชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๑

เด็กหญิงจิรภิญญา หนูสะอาด
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๒

เด็กหญิงสุภาวดี หอมหวล
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๓

เด็กหญิงณัฐชยา โมลา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๔

เด็กชายวีระยุทธ วงศ์มัน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)
วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๕

เด็กหญิงสิริยากรณ์ บุสภาค
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๖

เด็กหญิงปาริชาติ ศรีภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๗

เด็กชายอิสรา ศรีมาบุตร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๘

เด็กชายปยะ สีดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๐๙

เด็กชายธีรภัทร พิมสวัสด์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๐

เด็กชายภาคิม คำผุย
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ บุญหวาน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๒

เด็กหญิงสุนันทา แสงกล้า
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๓

เด็กหญิงจิตราวดี สมบัติหลาย
๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๔

เด็กชายชัยยุทธ ขุนเทพ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๕

เด็กหญิงอำพร วงสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๖

เด็กหญิงสุภัคสร ทองรส
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๗

เด็กชายเอกราช วงศ์ชาลี
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวโรยรัมย์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงจีรวรรณ แสงใบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๐

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ปตถาพิมพ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร์ ประคองใจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๒

เด็กชายธีรภัทร สวัสดิชัย

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๓

เด็กชายภูริพัฒน์ สายเสน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๔

เด็กหญิงกัญญารัตร์ ชาชมฮด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๕

เด็กหญิงธันยพร ธาถาวร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๖

เด็กหญิงนฤมล อนันต์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๗

เด็กหญิงปณิดา สายบัว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๘

เด็กหญิงพัชรา แก้วสง่า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๒๙

เด็กหญิงวิจิตรา สายเคน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๐

เด็กหญิงวิภาดา ปญญาใหญ่
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๑

เด็กหญิงสุทธิตา โคตพิลา
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๒

เด็กหญิงสุมนทรา สีมาคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๓

เด็กหญิงสุวนันท์ ส่องสีโรจน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๔

เด็กชายณัฐพงค์ เกษราช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๕

เด็กชายวุฒิชัย บุญชาลี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๖

เด็กหญิงณัฐวดี อุดมพันธ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๗

เด็กหญิงดารุณี เจริญทัศน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๘

เด็กหญิงทิวาพร นามพรม
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๓๙

เด็กหญิงนันทกานต์ อัมภรัตน์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๐

เด็กหญิงพรไพลิน เพ็งสามูล
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๑

เด็กหญิงอัญญารัตน์ สายเสน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๒

เด็กชายคณิศร ภาคชมภู
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๓

เด็กชายชุติพนธ์ จันทร์โสภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๔

เด็กชายโชติภัทร แนวคำดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๓ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๕

เด็กชายปฐยาวัต วงค์คำเหลา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๖

เด็กชายสิทธิชัย สิงหาเวช
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๗

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บุดดีภักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๘

เด็กหญิงทิพย์กมล ชาบุญเรือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๔๙

เด็กหญิงนันธิดา ทองรส
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๐

เด็กหญิงนาตยา มรรควา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๑

เด็กหญิงสิริญณา เครือมาศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ สุพรม
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๓

เด็กหญิงอนุชิตา อุ่นจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๔

เด็กหญิงอาริยา บังสี
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๕

เด็กชายไชยวัฒน์ บุตรทองทิม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เสนคำสอน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๗

เด็กชายเด่นดนัย ศรีประดับ
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วสว่าง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๕๙

เด็กชายรพีพัภทร อินทพรม
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๐

เด็กชายศรยุทธ สิงหาเวช
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๑

เด็กชายอนุชา สายเคน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๒

เด็กชายอนุวัฒน์ สร้อยมาลุน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๓

เด็กชายเอกพล ไชยเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๔

เด็กชายเอกราช ไชยเพชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงกนกนิภา การะเลข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๖

เด็กหญิงงามลักษณ์ บุรัสการ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๗

เด็กหญิงจิรนันท์ วรรณะเวช

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คำดีภักดิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๖๙

เด็กหญิงชนิตา อุ่นจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๐

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วคำกอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๑

เด็กหญิงทิมพิกา โอนวัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๒

เด็กหญิงณัฐฐินัน ดวงแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๓

เด็กหญิงปนัดดา ด้วงคำกอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ จำปาคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๕

เด็กหญิงปาลิน แก่นสน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๖

เด็กหญิงปยะกุล กันหาสาย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงพรภิมล แสนดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๘

เด็กหญิงเพชรลัดดา ศรีภูธร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๗๙

เด็กหญิงแพรวพราว สีถาการ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๔ / ๓๐๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงศิรินทิพย์ สีมาวัน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๑

เด็กหญิงสิดาพร ปานเหลา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๒

เด็กหญิงสุวิมล นันทบุตร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๓

เด็กชายปารเมฆ ศรีโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๔

เด็กชายวรเชษฐ์ โถตะบุตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๕

เด็กชายสุบรรณ ปอมพิทักษ์
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๖

เด็กหญิงจิรารัตน์ เงาศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๗

เด็กหญิงรัชนี คนเพียร
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๘

เด็กชายภูริพัฒน์ วงค์คำเหลา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๘๙

เด็กชายภูริพัตร บุญสาลี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๐

เด็กชายธนกร ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๑

เด็กหญิงประภัสสร แก้ววงษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๒

เด็กชายทวีศักดิ

์

โพธิกุล

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๓

เด็กชายนวพล โททอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๔

เด็กชายนันทวัฒน์ เวชจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๕

เด็กชายภานุพงษ์ พรมสว่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๖

เด็กชายวัชรชัย จันทะไข่สร
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๗

เด็กหญิงจีระภา สีระ
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๘

เด็กหญิงทิพย์เกสร ไขแสง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๑๙๙

เด็กหญิงนริษา วังชัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๐

เด็กหญิงปยะฉัตร สิมมาวัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ สีมาคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๒

เด็กหญิงรัชนีกร ทาดาวงษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๓

เด็กหญิงวรรณิสา มังคะกาล
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๔

เด็กหญิงทิพย์ธิดา สิงห์แจ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๕

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองเวช
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๖

เด็กชายยศธิศักดิ

์

สิงห์ชา
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๗

เด็กชายภูวนาถ สุพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ไวว่อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๐๙

เด็กหญิงจันจิรา ทองลือ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๐

เด็กหญิงจันทร์นภา วงค์หนูพะเนาว์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๑

เด็กชายปริวัตร คำลีมัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๒

เด็กหญิงวราภรณ์ นามวงสื
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๓

นางสาวรัตนา สีกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๔

นางสาวศศิธร สายเสน
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๕ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๕

นางสาวอุบลรัตน์ ละเลิศ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๖

นางสาวเอกธิดา บัวทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๗

นายอัศวิน อรรคธรรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๘

นายสุเทพ ทองเวช
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๑๙

นายอำนาจ ยินดีรัมย์
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๐

นางสาวเรณุกา สาวันดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๑

นางสาวสาวิตรี คำโสภา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๒

นายสมชาย นาคำมูล
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๓

นางสาวปยวรรณ กันหาสาย
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๔

นางสาวสุนิสา นาคำมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๕

นางสาวสุภาพร พุธสาเดช
๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๖

นายสุรศักดิ

์

ม้าคะการ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๗

นายภัทรภณ บุญขจร
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๘

นางสาวเกศรินทร์ แพงพรมมา
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๒๙

นางสาวธัญชนก แสนลือชา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๐

นายวัชรากรณ์ พวงทวี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๑

นางสาวชฎาพร ลาทา
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๒

นายพิพัฒน์พงษ์ ศรีพรม
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๓

นายสิทธิพันธ์ แก้วสาลี
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๔

นางสาวฐิติยาภรณ์ วรุณธรรม
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๕

นางสาวบุษราภรณ์ คำโสภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๖

นายกิตตินันท์ จำปาขีด
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๗

นายกีรติ ทัดเทียม
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๘

นายจักรพรรดิ สุพร
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๓๙

นายณัฐพล เหล็กเพ็ชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๐

นายธรรพ์ณกร สายเนตร
๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๑

นายนฤพัทธ์ เต็มดวง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๒

นายวิษณุ สุพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๓

นายศักดิรินทร์

์

แก้วงาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๔

นายสุรชาติ สุพผา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๕

นางสาวมุทิตา พุฒิขวัญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๖

นางสาวรัตติกาล เพียรดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๗

นางสาววิภาพร ยอดมาลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๘

นางสาวสุนิตา ผลพุฒ
๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๔๙

นายอภิสิทธิ

์

นาคำมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๖ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๐

นางสาวเกตน์สิรี วรรณเวช
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๑

นางสาวจิราภร ดวงแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๒

นางสาวพรชิตา สิงห์สวัสดิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๓

นายจตุพล คำเพราะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๔

นายวิชชากร สายราช
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๕

นายศรายุทธ สิงห์ภิรมย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๖
นางสาวธัญญาลักษณ์

สิงหาเวช
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๗

นางสาวปรียากร บรรดิษฐ์วงค์
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๘

นายศุภวัฒน์ ศรีบุญเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๕๙

นางสาวสุดารัตน์ สุพรม
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๐

นางสาวดรุณี มาพงษ์
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๑

นางสาวนงค์ลักษณ์ จุลทรรศน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๒

นางสาวสุดารัตน์ ศรีพรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๓

นายศักดิชัย

์

ไชยรัตน์
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๔

นางสาวนิตยา สารเสนา
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๕

นายภูตะวัน แก้วสาลี
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๖

นายอัครเดช สมบัติหลาย
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๗

นายบริวัตร บุญประสิทธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๘

นางสาวศรัณย์พร คำแสนราช
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๖๙

นายมณฑล สุพรรณพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๐

นายพิทวัส นันทะบัน
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วัดหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

เสนาหาร
๑๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกก่อง โคกก่อง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๒

เด็กหญิงโสภา สำเภา
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๓

เด็กหญิงรัตนา จิตรจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ตราชู
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๕

เด็กชายชัชพิสิฐ จันทคำมา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๖

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมสวัสดิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๗

เด็กหญิงเกศสุดา วงศ์โสภา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๘

เด็กหญิงนัฐยา เพชรน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๗๙

เด็กชายนภัสรพี แสนทวีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๐

เด็กชายวายุ คูณตุ้ม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๑

เด็กชายอัครินทร์ เลิศพัชรศศิกุล
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๒

เด็กชายนันธนากร หมูนแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๓

เด็กชายปฏิพัทธ์ ทองจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๔

เด็กหญิงศรีประภา จันทร์สมาน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๗ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงดารัตน์ โคตรหา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ห้วยใหญ่
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๗

เด็กหญิงนิชาภา บุญถม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๘

เด็กหญิงจารุกัญญ์ ดวงสินธ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๘๙

เด็กหญิงทรายแก้ว เกียดสูงเนิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๐

เด็กหญิงสุจิตรา สัตยากุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๑

เด็กหญิงปานตะวัน ทรัพย์ศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๒

เด็กชายพันธ์กร ทรัพย์ศิริ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๓

เด็กหญิงกิจติมาพร บุญครบ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๔

เด็กหญิงวรรณษา สุวรรณะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๕

เด็กหญิงสุปราณี ดวงสินธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๖

เด็กหญิงวิชุดา แสนทวีสุข
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๗

เด็กชายธงชัย แสนทวีสุข
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๘

เด็กหญิงนัทธมน ฝางคำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๒๙๙

เด็กหญิงมลิวัลย์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๐

เด็กหญิงรัตนภรณ์ ฝางคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๑

เด็กชายพีรภัทร ปรีชื่น

ื

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๒

เด็กหญิงศุภวรรณ สายทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๓

เด็กชายพันธวัช ครองทรัพย์
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๔

เด็กชายเอกวุฒิ พาสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๕

เด็กชายธีรชัย วีสี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๖

เด็กหญิงยุพา ฝางคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๗

เด็กหญิงอรอุมา พุทธจันทร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๘

เด็กชายธนากร บังทอง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๐๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก่นคำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๐

เด็กหญิงกนกวรรณ ฝางคำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

พิลาคุณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๒

เด็กหญิงนันทิกาน สิงห์ศิลา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๓

เด็กชายธีรนัย ปรีชืน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๔

เด็กชายสุริยัน เชืองดี

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๕

นายนัฐพล นนท์ศิริ
๑๐/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนศรีสิริปญญาพิทยาคม วัดศรีอุดม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๖

เด็กหญิงอรทัย ร่มเมือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๗

เด็กหญิงเบญจวรรณ ศักดิทองหน

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๘

เด็กหญิงกัญจนพร สลักคำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๑๙

เด็กหญิงพรพรรณ ธรรมวัตร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงเป สีพันดอน
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๑

เด็กหญิงพิมพกา ห้วยใหญ่
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๒

เด็กหญิงทับทิม ห้วยใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๓

นางสาวอรัญญา สุขมล
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น

กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๔

เด็กหญิงปภาวรินท์ วิวรรธน์ธนากร
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๕

เด็กหญิงจิรัญญา ปญญา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๖

นางสาวปฏิญญา พัวระยะ

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๑

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย กลาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๗

เด็กชายไกรราช สิงขอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๘

เด็กหญิงณฐอมร จันทร์หอม
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๒๙

เด็กชายธงชัย ลาวัน
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๐

เด็กชายปญชากร สวัสดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ อุ้มแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๒

เด็กชายอรรถชัย ใบศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๓

เด็กชายนัฐวัช โคตรสิมมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๔

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ วงษ์แดง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๕

เด็กหญิงสกุณา แสนทวีสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๖

เด็กหญิงกายแก้ว อ่อนคลาย
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๗

เด็กหญิงกายทอง อ่อนคลาย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๘

เด็กหญิงสุภัสสร จันทร์เสนา
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๓๙

เด็กชายสราวุธ พาสุข
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๐

เด็กชายธีรยุทธ วงกลม
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล ชาวตระการ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๒

เด็กหญิงปภัสรา ศรีบุระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๓

เด็กหญิงพัชราภา ศรีบุระ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ไทยประเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๕

เด็กหญิงปาริชาติ วงค์พันธ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๖

เด็กชายสสัยนันท์ สิงห์สู่
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๗

เด็กชายต้นตระกูล ยืนยง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๘

เด็กชายชนะชล ฝางคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๔๙

เด็กหญิงอริสรา คำยังยืน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๐

เด็กชายภูฤทธิ

์

จันทร์ทรง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๑

เด็กหญิงอรญา สิงห์ศิลา
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๒

เด็กชายสรไกร ฝางคำ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๓

เด็กชายอรรฆพร ชัยมงคล
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงศิริกัญญา มลิมาศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๓๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๕

เด็กชายศุภรักษ์ ชนะพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๖

เด็กชายวัชรากรณ์ นาล้วน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๗

เด็กชายยศกร ติตา
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๘

เด็กหญิงกฤตยา จันทร์ปรักษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๕๙

เด็กชายสุทัศน์ นามเสนา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๐

เด็กหญิงรัตนา บัวจูม
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๑

เด็กหญิงพิชชาภา บัวกิง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๒

เด็กหญิงพีรณัฐ สิงห์อาจ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๓

เด็กหญิงธนัญญา หงส์ลอย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๔

เด็กหญิงกาลัญู สิงห์โพนงาม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๕
เด็กหญิงวรรณวิลาลัย

ชะโนลัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๖

เด็กหญิงวาสนา คงสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๗

เด็กชายอภิชาติ ทะนงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๘

เด็กหญิงดวงมาลา บุญชิต
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๖๙

เด็กชายนันทวุฒิ เส้นเกษ
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๐

เด็กชายประยุทธ โคตพงษ์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๑

เด็กชายพีรเดช คูณปอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๒

เด็กชายยุทธกร แสงหา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๓

เด็กชายรังสิมันตุ์ แสนโสภา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๔

เด็กชายสุทธิชัย จำปาเทศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๕

เด็กชายอภิชัย คำเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๖

เด็กชายอิทธิพล คำสุดแสง
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๗

เด็กหญิงนิภาพร สังสี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๘

เด็กหญิงรำไพ พันธุกร
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๗๙

เด็กหญิงดาราวรรณ แสงราช

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๐

เด็กชายไตรภพ สิงห์ศิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๑

เด็กชายนภา กันยามา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๒

เด็กชายอภินัย คำเรือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๓

เด็กหญิงบุษบงศ์ ใจตรงดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล ทุ่งเกษม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๔

เด็กชายพงศกร ใจอุ่น
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๕

เด็กหญิงชลดา แสนทวีสุข
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงจิรวรรณ์ กอบัว
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงพันธิตรา เก่งแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๘

เด็กหญิงพัชรีพร หมายสุข
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๘๙

เด็กหญิงสุกัญญา เพียรธานี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงภาริณี อ่างมณี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงปยธิดา บุญรอง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ จันทร์แรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๓

เด็กหญิงพิชญ์นาฏ ทองเทพ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๔

เด็กชายธันชนก ทองดอนแอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๕

เด็กหญิงกัลญา สมเทพ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๖

เด็กชายถาวร แสนทวีสุข
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๗

เด็กชายธีระพัฒน์ จูมพล
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๘

เด็กชายพีระศักดิ

์

ทองทวี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๓๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ ภูผักแพว
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๐

เด็กหญิงนัทชนัน เดชคำภู
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๑

เด็กหญิงนิยตา สมเทพ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กอบัว
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๓

เด็กหญิงสุพรรษา จำปาขาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๔

นางสาวจิราพัชร มูลเมือง
๑๔/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๕

นายชัยณรงค์ แก้วศรี
๒๒/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๖

นายธนากร โพธิขาว

์

๑๒/๐๘/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๗

นายพรรณเลิศ มาลัย
๒๒/๐๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๘

นายวัฒนา แจ่มใส
๑๘/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านลาดวารี วัดสว่างอารมณ์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๐๙

เด็กชายเจตณัฐ หงษ์ศิริ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๐

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทิมหิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๑

เด็กชายนนธวัช ระเมิด

๊

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๒

เด็กชายศุภชัย สายทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๓

เด็กชายศุภโชค สุขมนตรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๔

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลาธุลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๕

เด็กหญิงภุมริน ยำสะอาด
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงระพีพร เบ็ญทา
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๗

เด็กหญิงวนารี รำจวน
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๘

เด็กหญิงวริศรา ทองประสม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๑๙

เด็กหญิงสาวิตรี เจียระเนีย
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๐

เด็กหญิงอรอนงค์ สร้อยมาศ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๑

เด็กชายพงศธร หงษ์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ขันเมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๓

เด็กหญิงฤดีรัตน์ ดำคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๔

เด็กชายศุภชัย พันนารี
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๕

เด็กชายกฤษฎา พวงผกา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ติจะนา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๗

เด็กชายวีระพงษ์ แสงตา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๘

เด็กหญิงกรรณิกา กองแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๒๙

เด็กหญิงจิราภา ปลุกใจ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๐

เด็กหญิงชญานิศ คุณธรรม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๑

เด็กหญิงชลธิชา โคตรสาลี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ จัตุรัส
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๓

เด็กหญิงพัชรี พันธุมาศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๔

เด็กหญิงภิญญดา ปอมหิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๕

เด็กหญิงรุ่งฤดี พลทัน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๖

เด็กหญิงวราภรณ์ พรมยม
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๗

นายไมลตรี ผลาคำ ๑/๓/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านขีเหล็ก

้

วัดขีเหล็ก

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๘

เด็กหญิงอนุธิดา อุดมวงศ์รัตนา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๓๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

ทีฆะพันธ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๐

เด็กหญิงสุนันทา โสภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๑

เด็กหญิงธิญาดา มะโนรา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๒

เด็กหญิงสรัลนุช สายพันธ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

วัดโนนสง่า  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๓

เด็กชายชนากร ปรัสพันธ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๔

เด็กชายอาชาคริณ สีมาทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชิณวงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๖

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลอยละออง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๗

เด็กหญิงอุทุมพร นกทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๘

เด็กหญิงอรดี บุตรมาลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๔๙

เด็กหญิงพรพนา สุทาคง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๐

เด็กชายมงคลทอง โสภากุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดโนนหนองไฮ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๑

เด็กชายจิรายุวัฒน์ มูลเพ็ญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๒

เด็กชายมงคล ชูสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๓

เด็กหญิงปรางทิพย์ พลสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๔

เด็กชายกฤษฎา เมอมะนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๕

เด็กหญิงจิตฤดี จำปาหอม
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุขรอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๗

นายณรงค์ พรมโลกา
๑๘/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๘

นางสาวจินตภา นาพิมพ์
๒๒/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๕๙

นางจุฬารัตน์ จันดาคูณ
๑๘/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๐

นางชลดา ศรีสุข
๑๙/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๑

นายธราธิป จันดี
๑๐/๐๙/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๒

นางปวีณา สีทาราช
๒๕/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๓

นางพัชรพรรณ นัยคูณ
๑๑/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๔

นางสาวพิมศิริ ใบลี
๑๐/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๕

นางสาวภารุณี สาระบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๖

นางสาววิชุตา ผลิผล
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๗

นายวินัย สินสิมหา
๒/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๘

นางสาวสุภาวดี ผกาศรี
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๖๙

นางสุรัญชนา บุตวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย วัดซำสะกวยน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๐

เด็กหญิงฉัตรนภา ชัยแสนสุข
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๑

นางสาวสุรีย์มาศ สิริเศวตศิลากุล
๐๗/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านนาทราย วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๒

เด็กหญิงอาริยา ศรีจันทร์แดง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๓

เด็กหญิงปณฑิตา เจริญธรรม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๔

เด็กชายสลักเพชร สายสีดา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๕

เด็กชายวีระชัย สุธรรมวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๖

เด็กหญิงกฤษติยา ชัยนิต
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๗

เด็กหญิงทิพสุดา คำภิลา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๘

นายทนงศักดิ

์

พรมโสภา
๐๔/๐๓/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง วัดพระโต  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๗๙

เด็กชายพัฒนพร เพ็ชรพัน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๐

เด็กหญิงนวพร เมืองซอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๑

เด็กหญิงจิราพร จอมคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๒

เด็กหญิงอิงฟา ทรงเล็กสิงห์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ เสือทะยาน

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีคำวงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๕

เด็กหญิงเกตุมณี ทองมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๖

เด็กหญิงภัสสร เมืองซอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๗

เด็กหญิงพรทิพย์ ภะวัง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๘

เด็กหญิงสิรินญา สีหาบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๘๙

เด็กชายบุญรอด ชินนะบุตร
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๐

เด็กชายรุ่งอรุณ วิเศษศิลป
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๑

เด็กหญิงวิลาสินี อุ่นคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๒

เด็กหญิงพรชิตา บุญปก
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๓

เด็กหญิงอรุณทิพย์ เชือกาญจน์

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงวิจิตรา เกษหอม
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบก วัดใหม่สำราญรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๓ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๕

เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ตาน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๖

เด็กชายเนติภูมิ คัทมาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แสงชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๘

เด็กหญิงสุพัฒตรา เมืองซอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๔๙๙

เด็กหญิงเจนธีรา ทองโสภา
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๐

เด็กหญิงวนิดา บึงไกล
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๑

เด็กหญิงพิชญากร อระไชย
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๒

นางสาวชรินทร์ทิพย์ วิเศษโณทัย
๒๓/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๓

นางสาววรัญญา ริเริม

่

๒๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านพะลาน วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๔

เด็กชายกิตติภูมิ อกอุ่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทายืน
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๖

เด็กชายธนทรัพย์ มุสิกสาร
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๗

เด็กชายปริยากร สุริโย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๘

เด็กชายพัทธดนย์ วนมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๐๙

เด็กชายพาวิน สายทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๐

เด็กชายภาคภูมิ จูมรัมย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๑

เด็กชายเอกราช พันโสภา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุธรรมวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงณิราภรณ์ แจ่มจันทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๔

เด็กหญิงเนตรนภา ท่าหาญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๕

เด็กหญิงปริตา เคนแสน
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๖

เด็กหญิงอาริษา พันคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๗

เด็กหญิงจันทร์สุดา คำมงคล
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๘

เด็กชายกฤษฎา คณะนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๑๙

เด็กชายจรัญ ธิตะโพธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๐

เด็กชายณัฐพล แสงเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๑

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กินมะณี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๒

เด็กชายพลชนะ พลเยียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๓

เด็กชายพิเชษ อ้วนท้วน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๔

เด็กชายศิริภพ เพียรดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๕

เด็กชายสิบปกร กุลบุตร
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๖

เด็กชายอำพล หวายฤทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงกัลยา สืบหาญาติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงชนะพร จันแพง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ท่าหาญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๔ / ๓๐๑
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๐

เด็กหญิงปยะฉัตร ทวีธง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๑

เด็กหญิงจีรนันท์ เสียงเพราะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๒

เด็กชายนันทวุฒิ สุภาษร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๓

เด็กชายเมธี ทิพย์สิงห์
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๔

เด็กชายสิทธิกร เหล่าบง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๕

เด็กชายกฤษฎา แก้วลาด
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโพนแพง วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๖

เด็กหญิงสมฤดี ช้างสาร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา สีหาบุตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๘

เด็กหญิงดวงใจ บึงไสย์
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพะลานวิทยาคม วัดใหม่สำราญรมย์  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๓๙

เด็กชายธนากร นาเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รูปสวย
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๑

เด็กชายธนาวุฒิ พิมมีลาย
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๒

เด็กชายจักกฤษ วงศ์หนองแวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๓

เด็กชายเติมพงศ์ เข็มสีดา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๔

เด็กหญิงพรรัตน์ บุญทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๕

เด็กหญิงวิพาพร บุญทรง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๖

เด็กหญิงแพรวพรรณ ลาดโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๗

เด็กหญิงโยษิตา ขนันแข็ง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๘

เด็กหญิงยุภาพร ปราบโสม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๔๙

เด็กหญิงชมพูนุช บุญเอก
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงวิลาสินี เข็มสีดา
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๑

เด็กหญิงปรางทิพย์ สายเหง้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๒

เด็กชายพีระศักดิ

์

คุณพาที
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๓

เด็กชายกันตพล วงศ์บุดดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๔

เด็กชายวิทยา ชาพิภักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๕

เด็กชายภูธีรัช พรพิศ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๖

เด็กชายเมธาพร ประชุมแดง
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๗

เด็กชายภควิทย์ แสนรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๘

เด็กชายชิษณุพงศ์ พรมงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงวารุณี ยืนยาว
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๐

เด็กหญิงอุไรพร คำมูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๑

เด็กหญิงนันธิยา อินทร์พิมพ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๒

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ หมันยืน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๓

เด็กหญิงเบญญาภา สายเพชร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๔

เด็กชายเจษฎาภรณ์ อินธิจักร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๕ / ๓๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๕

นางสาวกรรณิกา โคตรนาม
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๖

เด็กชายชนะชัย ดวงมณี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๗

เด็กหญิงมุกดา อินตา
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๘

เด็กชายพิชิตชัย วรบุญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๖๙

นางสาวมนต์ยุพิน ชาวเมืองโขง
๒๒/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านกองโพน วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๐

เด็กชายธนาวุฒิ ปาหลา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ประะชุมแดง
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๒

เด็กชายรักพงษ์ โพธิสาร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๓

เด็กหญิงชลธิชา เหล่าบุตรศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๔

เด็กหญิงพราวพิรุณ เปงทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๕

เด็กหญิงวรัญญา ตุ่นต้น
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๖

เด็กหญิงศรีอัมพร ลาดโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๗

เด็กหญิงสุวนันท์ เย้ายวน
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๘

เด็กหญิงอัฉรา เมืองซอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๗๙

เด็กชายคมสัน ทองจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๐

เด็กชายธันวา ภูสกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๑

เด็กหญิงปยวรรณ วงไชยา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๒

นางสาวสุพัตรา พรมโสภา
๕/๑๐/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านค้อ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๓

เด็กหญิงกชกานต์ พรพิศ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๔

เด็กหญิงพรวิษา แก้วแสนเมือง
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๕

เด็กหญิงเมยะศิริ รัตนะดี
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงสุวรรณนา เข็มสีดา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๗

เด็กชายวีรยุทธิ

์

สุทธิกร

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๘

เด็กชายวีระพงษ์ สุขเพ็ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๘๙

นางปยาพัชร เหล่าบุตรสา ๗/๑/๒๕๑๔ โรงเรียนบ้านไทรงาม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๐

เด็กชายวันดี จงรักษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๑

เด็กชายบริพัตร ปราณี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๒

เด็กหญิงอรอุมา รินทะชัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๓

เด็กชายมนตรี ทองกำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๔

เด็กชายรัชพล ชูรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาชุม วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๕

เด็กหญิงจารวี ดวงแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๖

เด็กหญิงวรรณวิสา บุตรหา
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๗

เด็กหญิงวริดาพร ทองโสภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๘

เด็กหญิงสุธาทิพย์ พรชัย
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ วัดไทรงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๕๙๙

เด็กชายธีรวุฒิ สมตัว
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๐

นายบุญฤทธิ

์

ทองห่อ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๑

นางสาวชไมพร ทนทาน
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดำรงวิทยา นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ขวานคร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๓

เด็กหญิงธิดา วงศ์สิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๔

เด็กหญิงปนัดดา ภาษารี
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๕

เด็กหญิงทิพานัน พิชัยชม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีไพร
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๗

เด็กหญิงปลายฟา แก้วหาวงศ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๘

เด็กชายเทียนชัย ชาดา
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๐๙

เด็กชายชนาธิป สุวรรณรมย์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๐

เด็กชายสิทธิศักดิ

์ ์

โคตรสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

ยวะลุน
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๒

เด็กหญิงเกศราพร สมบูรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดำรงวิทยา วัดนาสะตัง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๓

เด็กชายทินกร บุตรจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๔

เด็กหญิงณัฐนิช กาติวงค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๕

เด็กหญิงณัฐริกา ปะตะจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๖

เด็กหญิงปรมาภรณ์ รืนเริง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๗

เด็กชายจักรพรรดิ

์

บัวขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๘

เด็กหญิงสุขสมัย ทัมมะวง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนตูม วัดโนนตูม  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๑๙

เด็กชายสรณ์ศิริ วงกรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๐

เด็กชายเอกรัตน์ โพธิสาร
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๑

เด็กชายเทียนชัย พานเชียงศรี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุภาษร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๓

เด็กหญิงศิริญากร เสนาใหญ่
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา พุทธาทาป
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๕

เด็กหญิงสรัญญา เครือคำ
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองลิมสุด

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๗

เด็กหญิงเนตรดาว สุขเสริม
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านหม่วน วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๘

เด็กชายรัฐภูมิ รีพล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๒๙

เด็กหญิงปานขวัญ กุลบุตร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๐

เด็กชายพิษณุวัฒน์ ใจบุญ
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๑

เด็กชายปฏิรูป สืบพงษ์เสือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๒

เด็กชายวีรภัทร จันทพันธ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๓

เด็กชายอดิสรณ์ กัณหาชาติ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๔

เด็กหญิงพรนัชชา ไชยะโอชะ
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๕

เด็กหญิงภัชรีญา สันตพันธ์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๖

เด็กหญิงอติมา กัณหาชาติ
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ปะวันตัง
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันทเวช
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๓๙

เด็กชายสุวรรณชาติ ผาสูง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๐

เด็กชายแสนศักดิ

์

สลับศรี
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๑

เด็กชายรัฐภูมิ บัวจูม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๒

เด็กชายพีรพงศ์ ตัญญาสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๓

เด็กชายธัญวิชญ์ คงถาวร
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๔

เด็กชายจเร ชาตรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๕

เด็กชายจารุวัฒน์ ไชยโยธา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๖

เด็กชายพิริยะ สมเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๗

เด็กหญิงเอมอร จาระงับ
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๘

เด็กหญิงกฤษณา เรืองเนตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๔๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

ปญญา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๐

นายสุดเขต สร้อยจิตร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๑

นายธนวัติ พวิวัลย์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๒

นางสาววลัยลักษณ์ เทพทิม
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๓

นายอภิสิทธิ

์

คำตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๔

นายรุ่งวิศว์ กาเผือกงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพังเคนพิทยา วัดสระเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๕

เด็กชายตะวัน เรพล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงอณูทิพย์ บุญประกอบ
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๗

เด็กหญิงกาญจนศิริ ธิโอสถ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านด่านฮัง
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๘

เด็กชายนราธร ชาวกระเดียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๕๙

เด็กหญิงศุภัชญา ดำหนา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๐

เด็กหญิงณัฐนิชา ทางชอบ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๑

เด็กชายภัทรวรรธน์ ไชยชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๒
เด็กหญิงประกายแก้ว

ทองทัพ
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๓

เด็กชายเจษฎางค์ แสนจันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังเคน
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๔

เด็กชายดุรงค์กร อนันติ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๕

เด็กชายนัทพล บุญจีม
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๖

เด็กชายธราเทพ ปกษาพันธุ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๗

เด็กหญิงปยธิดา เกตุวัตร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๘

เด็กชายวิชชากร บัวพรหมมี
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สิทธิมัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๐

เด็กชายณรงค์พล มูลมณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๑

เด็กชายวรวรรธน์ เตรียมกรม
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๒

เด็กชายอนุพงษ์ สมสมัย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๓

เด็กหญิงธารทิพย์ บัววิลัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๔

เด็กหญิงภัทรวดี สำเภาทอง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๕
เด็กหญิงประภาวรินทร์

บุญจิม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขามน้อย วัดขามน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ลาสา
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๗

เด็กหญิงพัสธร มิงสันเทียะ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๘

เด็กหญิงอรสา บุญเกือ

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไหล วัดคำไหล  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๗๙

เด็กชายภีรพัทร เค้าเหลือง
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๐

เด็กหญิงดวงฤทัย เหมือนแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๑

เด็กหญิงธันยธรณ์ อาภาพันธุ์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๒

เด็กหญิงวรัญญา อุรากูล
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๓

เด็กชายปรานนต์ แก้วพรม
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๔

เด็กชายธนากร พบสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านธรรมละ วัดธรรมละ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๕

เด็กชายทศพร ชนะพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๖

เด็กหญิงอัจริยา บุญธรรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๗

เด็กชายศุภวิชญ์ สายแวว
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๘

เด็กหญิงอารยา ชาติท้าว
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๘๙

เด็กหญิงวันวิษา วันทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๐

เด็กหญิงวรรณวิษา หอมหวล
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๑

เด็กชายธนวินท์ เจริญศิลป
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๒

เด็กหญิงชนม์นิภา สระแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๓

เด็กหญิงณัชชา เกิดสุวรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๔

เด็กหญิงอริศรา สมตา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเปา วัดบ้านเปา  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๕

เด็กหญิงวิภาดา ศิริบูรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๖

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ศรีประมาณ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๗

เด็กชายนพปฎล ไชยปญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๘

เด็กชายสุธามิน พละบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๖๙๙

เด็กหญิงกุลยา กุลบุตร
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๐

เด็กหญิงชนัญชิดา บุบผาวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๑

เด็กหญิงบุษราพร ยุภาส
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๒

เด็กหญิงวรินทิรา พละบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ผาเหลา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๔

เด็กหญิงสุนิสา บรรเทิงสุข
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๔๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงอาทิตยา ยุภาส
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๖

เด็กหญิงเจียระไน จันทโกสิน
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๗

เด็กชายปภังกร สิทธิปกรณ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๘

เด็กชายประสิทธิชัย

์

บรรทร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๐๙

เด็กชายรัฐภูมิ พิกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๐

เด็กชายรัฐภูมิ บุญโฉม
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๑

เด็กชายวิทยา ศรีนวล
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๒

เด็กชายอิทธิวัฒน์ คำประวัติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๓

เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทโกสิน
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๔

เด็กหญิงประลิตรา รู้ขาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๕

เด็กหญิงวรัทยา พาสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๖

เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ทองหยอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๗

เด็กหญิงอนุธิดา อุลัยสาย
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๘

เด็กหญิงปนัดดา เปลรินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๑๙

เด็กหญิงอารยา แสวงดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๐

เด็กหญิงนำฟา วงษ์คำ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๑

เด็กชายพิชุตม์ สายดวง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๒

เด็กชายพลากร โชติสนธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปกษาพันธุ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๔

เด็กหญิงณัฐทิชา บุบผาวงศ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๕

เด็กหญิงศิริวรรณ สิทธิปกรณ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๖

เด็กชายชัยนันท์ สุวาท
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๗

เด็กชายธนานัฐ ตรีรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๘

เด็กชายธีรเทพ จันทร์ไทย

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๒๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

รับขวัญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๐

เด็กชายศิรสิทธิ

์

บัววิลัย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๑

เด็กชายเศวตโชติ นาคบัตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำสอน
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๓

เด็กหญิงชนิกานต์ เสาศิริ
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๔

เด็กหญิงทิตา โสภาพ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๕

เด็กหญิงปณิตา โมคศิริ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๖

เด็กหญิงศิรินันทร์ บัวศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๗

เด็กหญิงอนันตญา สมสมัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๘

เด็กหญิงอรัญญา เดชบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๓๙ เด็กชายนรินทร์ธลักษณ์
สวัสจิตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงกรรณิกา วงค์สายตา
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๑

เด็กหญิงอารยา จันทโกสิน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๒

เด็กชายจรัล มุตะถา
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๓

เด็กชายเจษฎา คำเหล็ก
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๔

เด็กชายสมชาย วิบูลย์เพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๕

เด็กชายสุริยา เพ็ญจันทร์
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๖

เด็กหญิงเกษร โชติสนธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๗

เด็กหญิงจีระภา คุณธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๘

เด็กหญิงนริษา คำประวัติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๔๙

เด็กหญิงวาสนา ทองดีนอก
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๐

เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา เศรษฐ์ธนวรรณ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๑

เด็กชายปณิธาน ปกษาพันธุ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๒

เด็กชายพัสกร รังศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๓

เด็กชายอภิวัฒน์ พันธุ์งาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๔

เด็กหญิงกฤษณา รุณพัฒน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงรัตติยา นาคบัตร
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงวริศรา พละบุตร
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สนิทพจน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๘

เด็กชายคมกริช พรหมวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๕๙

เด็กชายธนากร คำมี
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๐

เด็กชายศราวุธ แขกนวม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๑

เด็กหญิงกฤษณา หัสดี
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๒

เด็กหญิงกาญจนา ราชเสนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๓

เด็กหญิงณัฐชา โมคศิริ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๔

เด็กหญิงพัชราภา ศรีคำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๕

นางสาวรุ่งศิริ เทศราช

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๖

เด็กหญิงวรรณวิษา งามเถือน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๗

เด็กชายนฤเดช ช่างภารดิษฐ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา วัดโพนเมือง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๘

เด็กหญิงสุประภาดา พลาศรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงวริศรา พันธุ์ศิลป
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๐

เด็กชายธนพล คำประวัติ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๑
เด็กชายเกียรติราชันย์

นาคบัตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๒

เด็กชายสงกรานต์ อินทรโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๓

เด็กชายวรเชษฐ์ อุดมพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๔

เด็กชายศิริชัย กล้าขยัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๕

เด็กหญิงนิตยา หัสดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๖

เด็กหญิงมลฤดี ผองสง่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๗

เด็กหญิงพรีมภิรา นามวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาไผ่ วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๘

เด็กชายไตรภาค มณีงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๗๙

เด็กชายธนพร อ้วนลำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๐

เด็กชายสิรภัทร แก่นสาร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๑

เด็กหญิงจิดาภา จิตรสิงห์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๒

เด็กหญิงชนกวนันท์ ประเมินชัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๓

เด็กหญิงอาภัสรา ขวัญยืน
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๔

เด็กหญิงชลิดา แซ่อุ้ย
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๕

เด็กชายจีรวัฒน์ โสภาพันธ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๖

เด็กชายพรหมพิริยะ สิทธิปกรณ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๗

เด็กชายศิริวุฒิ วงศ์สุวรรณ
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๘

เด็กชายพศวัต ละดาห์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๘๙

เด็กชายบุญชัย คำมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๐

เด็กชายอาทิตย์ กำปงชัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๒

เด็กหญิงแพรพลอย ชุมปลา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๓

เด็กหญิงวรัญญา พงษ์พิระ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๔

เด็กหญิงวัชราภา พิมพ์บุญมา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๕

เด็กหญิงกุลปรียา พูลทวี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๖

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ทองสิงหา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๗

เด็กหญิงพัณณิตา สีดาพันธ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๘

เด็กหญิงชนิตา รอดภัย
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๗๙๙

เด็กชายวรงค์ อินทรมุกต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๐

เด็กชายวีรกร แสงโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๑

เด็กชายปาณรวัฐ เนืองสุวรรณ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๒

เด็กหญิงนรีพร วงศ์สุวรรณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๓

เด็กหญิงวันวิสา ปทุมชัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๔

เด็กหญิงหยกผกา สัจสุวรรณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๕

เด็กชายระพีพล ศรีโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๖

เด็กหญิงนันทนา สนธิไชย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๗

เด็กหญิงอรวรรณ สายงาม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๘

เด็กหญิงชุดาพร แก้วเนตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๐๙

เด็กหญิงวาสนา คำทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๐

เด็กหญิงสุภาวดี มูลตรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๑

เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ตือแอ้

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก วัดมงคลใน  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๒

เด็กหญิงปยาภรณ์ แสงเฮือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๓

เด็กชายเกียรติพงศ์ พูลเพิม

่

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๔

เด็กหญิงจุรีรัตน์ สืบบุตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๕

เด็กหญิงดวงใจ สมดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกลอย วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๖

เด็กชายธนาวิน ศรีนวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๗

เด็กหญิงพัชรนินท์ กล้าทน
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๘

เด็กหญิงวนิดา ผูกจันทร์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๑๙

เด็กหญิงสุภาวดี พละบุตร

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงพรภิญญา แก้วใส
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านรังแร้ง วัดรังแร้ง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๑

เด็กชายธีรเมธ ถ่อแก้ว
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงกาญจนา ทองคำวัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๓

เด็กหญิงอินทิรา เฉยพ่วง
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๔

เด็กชายเจษฎาภูมิ พิมพาไลย
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๕

เด็กชายสรรพสิทธิ

์

พรมมาศ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถ่อแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๗

เด็กหญิงวันวิสา ตามพงษ์
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๘

เด็กหญิงชมพูนุท เหง้าเกษ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๒๙

เด็กหญิงนัยนา ถ่อเงิน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๐

เด็กหญิงเอมวิกา สุขเมฆ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กุงไธสง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๒

เด็กหญิงสุภัทตรา พยอมหวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๓

เด็กชายทักษิณ โชคทรัพย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๔

เด็กชายณัฐพล คงมัน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๕

เด็กหญิงชวัลรัตน์ โยธา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหาด วัดสร้างถ่อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๖

เด็กหญิงลลิลทิพย์ พจนา
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๗

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สุขภพ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ สุขเกษม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะแซว วัดหนองมะแซว  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๓๙

เด็กหญิงฝนสิริ พรมนุช
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๐

เด็กหญิงวรานุช เกษเจริญคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าคำ วัดเหล่าคำ  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๑

เด็กหญิงสุพิชญา ปานทองหล่อ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๒

เด็กชายนพดล พละอุตส่าห์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่าแค วัดเหล่าแค  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๓

เด็กหญิงกมลชนก นุเล
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)

วัดท่าช้างน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๔

เด็กหญิงภิชนาถ บุคะจำปา
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)

วัดท่าช้างน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๕

เด็กชายสมพร บุญเติม
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๖

เด็กหญิงลลิตา คงดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวรรณ
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๘

เด็กหญิงปรายฟา อุทัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๔๙

เด็กหญิงอรชร พรมพิลา
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๐

เด็กหญิงวรรณิภา ไชยเนตร
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๑

เด็กหญิงสาวิตรี หงษาธร
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ หมู่แก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๓

เด็กหญิงวรกาญ น้อยวงค์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ วัดสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์ มาลาสิทธิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๕

เด็กหญิงญาณี มนต์ทินอาสน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงนำฝน แย้มยิม

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๗

เด็กหญิงพรพิมล ไธสง
๐๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๘

เด็กหญิงภรณ์พรรณ ประสารพิมพ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๕๙

เด็กชายนนทวัฒน์ แสงสุวรรณ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๐

เด็กหญิงจิราวรรณ สิงห์หลอด
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๑

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่อมะลิ
๐๔/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๒

เด็กหญิงทัศศิกา ชัยภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๓

เด็กหญิงพิมพกานต์ สายทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๔

นางสาวภีรดา สังข์จตุรงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๕

นางสาวเจนจิรา คนเชือ

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๖

นางสาวยุพารัตน์ อินธิไชย
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๗

นางสาวอโนชา ดอกพุฒ
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๘

นางสาวอทิตยา แก้วงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๖๙

นายอนันต์ จันทร์พา
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๐

นางสาวนลินทิพย์ กองพร
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๑

นางสาวมนิดา ดวงดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๒

นางสาวสุนิสา โกสม
๐๔/๐๓/๒๕๔๓ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๓

นางสาวอารียา บุญยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๔

นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสะอาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๕

นางสาวนริสรา สีหันต์
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๖

นางสาวนุชสุดา สัมพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๒ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๗

นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ใหญ่

๒๗/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๘

เด็กชายอภิชาติ พิมมะศรี
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๗๙

เด็กหญิงศศิธร มาลา
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๐

เด็กชายพงษ์ธร ขันทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๑
เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

ภูธา
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๒

เด็กหญิงอรัญญา ทองเหลา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๓

เด็กหญิงปณิธาณ ธรรมโท
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๔

เด็กหญิงตะวัน สะอาด
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ คูณทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๖

เด็กชายนวพล คำมัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๗

เด็กหญิงเสาวนี วงศ์ประเทศ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๘

เด็กหญิงเกศดาพร บุญเพ็ง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๘๙

เด็กชายกิตติพงศ์ พวงพัว

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงพรนภา บัวใหญ่
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงปนัดดา ฤทธิสุข

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๒

เด็กชายจักรพล พวงพัว

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๓

นางสาวจุฑามาศ พิลาสันต์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา วัดนาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทร์ดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๕

เด็กชายธราเทพ ขันทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๖

เด็กชายวริทยา แจ้งไพร
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๗

เด็กชายฐิยนันท์ ผิวล้วน

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๘

เด็กหญิงณัฐริกา สนธินัย
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๘๙๙

เด็กชายมงคล อินธิไชย
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๐

เด็กหญิงสุปาณี วงษ์ศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วัดปานาเยีย  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๑

เด็กชายรัฐภูมิ พรมสะอาด
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๒

เด็กชายวีรภัทร กาทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๓

เด็กหญิงปยะดา หินแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๔

เด็กหญิงสาวิกา บัวดก
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๕

เด็กหญิงอมรรัตน์ ริวทอง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๖

เด็กชายศุภชัย ปุรินันต์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๗

เด็กชายณัฐวุฒิ อาริพู
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๘

เด็กหญิงนภาพร วรรณศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๐๙

เด็กหญิงชลดา แดงแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๐

เด็กชายอภิรักษ์ ริวทอง

้

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๑

เด็กชายอุภัยภัทร สีทา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๒

เด็กหญิงจุฑามาศ บุญพัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๓

เด็กหญิงชลดา ทะวงษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงชมพูนุช เสริฐศรี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงสุนันทา ศรีพรม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๖

เด็กหญิงอรทัย เพิมพร

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๗

เด็กหญิงอมรา สายสินธ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๘

เด็กหญิงอัมราพร ยอดสิงห์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๑๙

เด็กชายอติคุณ พลศักดิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๐

เด็กชายนันธศักดิ

์

บุปผา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๑

เด็กหญิงรำไพร อรรถโยโค
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๒

เด็กหญิงณรัญญา รงค์ทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๓

เด็กชายกิตติชัย พาณรอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

กระพันพล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๕

เด็กหญิงเนตรชนก แก้วสวัสดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ผลศักดิ

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ ทองเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๘

เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองเนตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๒๙

เด็กหญิงวิยะดา ชราศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา อุตมัง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ กระไตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๒

เด็กชายศรีพร ฉัตรสุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๓

เด็กชายอาทร เครือชัย
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๔

เด็กชายอัมฤทธิ

์

ยอดสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เสือไพร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๖

เด็กชายกฤตภาส นำระนะ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๗

เด็กชายทักษิณ หินแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ นุชหอมจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๓๙

เด็กหญิงปาลิตา แก้วเสนา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๐

เด็กหญิงสุภัสสร เจียมา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญค่อม
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๒

เด็กชายญาณาธิป สีทา
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๓

เด็กชายธนาทร สายแวว
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๔

เด็กชายนาคิน บุญเฉลียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๕

เด็กชายประกาศิต ภูนาเพ็ชร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ส่งเสริม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๗

เด็กชายวรศักดิ

์

ไชยบัวรินทร์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๘

เด็กชายวัลลภ พิลาศาสตน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๔๙

เด็กชายสมใจ พิลาศาสตร์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๐

เด็กหญิงปริมล ทองงามดี
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา สายทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๒

เด็กหญิงเสาวนีย์ แก้วก่า
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๓

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชาวัด
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๔

เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์ พืนชมภู

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๕

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อุ่นคำ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๖

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์สุนา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๗

เด็กชายอภิชาติ กุลพรม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๘

เด็กหญิงจันทกรณ์ ลือคำหาญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๕๙

เด็กหญิงพลอยไพลิน หงษ์ลอยลม
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๐

เด็กหญิงสโรชา สุนทะโร
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๑

เด็กชายสิรภพ ผลดก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ทองเนตร
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๓

เด็กชายนัฐพล เพ็ชสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๔

เด็กชายณัฐพล ราชา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๕

เด็กชายวัชรพล วงศ์ใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๖

เด็กหญิงนัทชา เจริญสวัสดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๗

เด็กหญิงภัชราพร ภาคสุโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๘

เด็กหญิงสุภัทราวดี เหล่าโก๊ก
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๖๙

เด็กหญิงหทัยชนก เพิมพร

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๐

นางสาวสุภาพร กระไตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๑

เด็กหญิงสายสวรรค์ ทองรักษา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๒

เด็กชายจักราวุธ สุนันทา
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๓

เด็กชายวุฒินันท์ คำแดง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๔

เด็กหญิงชลธิชา ส่งเสริม
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ธาตุเสียว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๖

เด็กชายวรชิต สมนึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสามัคคี วัดแจ้งสว่าง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๗

เด็กชายปุริศร์ พิบำราบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๘

เด็กชายพงศธร ทองคำบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๗๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ลุนพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแก วัดนาแก  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๐

เด็กชายสุทธิพล สาธิรักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงรัชฎาพร สามิลา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๒

เด็กชายเกียรติภูมิ ทองลิมสุด

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๓

เด็กชายทรงเดช จำปาเทศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๔

เด็กชายไมตรี สินธ์สมุทร
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๕

เด็กชายเวชพิสิฐ แปนจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๖

เด็กหญิงภิลาศลักษ์ ภักดี
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๗

เด็กหญิงสไบพร ปทมะ
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๘

เด็กชายศรายุทธ ปนคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๘๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหลาศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๐

เด็กชายอัศณี สุขประเสริฐ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๑

เด็กหญิงกรกมล ผ่องแผ้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงชลธิชา มาลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เหล่าผา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงปลายฟา คำวิชา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๕

เด็กหญิงศิรินทา สันทาลุนัย
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๖

เด็กหญิงอำไพพร โสดามุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๗

เด็กชายจักรพันธ์ อิมคำ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๘

เด็กชายวีระภาพ ชำนินอก
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๘๙๙๙

เด็กหญิงทิชากรณ์ ปุนสันเทียะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๐

เด็กชายจักรฤทธ์ ฝกบัว
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๑

นายจักรนริน ปองปด
๑๙/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๒

นางจินตนา มะโฮง
๑๕/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๓

นางพชรพรรณ จันทร์ปรีดา
๐๙/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๔

นางพิทยา อิมคำ

้

๑๕/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๕

นางสาวราตรี เจริญบุตร

๒๘/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๖

นายสมบูรณ์ ไชยบุญทัน
๒๘/๐๘/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านยาง วัดบ้านยาง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๗
เด็กชายเทพประทาน เกษรพุด

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๘

เด็กชายปวริศ สุดตา
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๐๙

เด็กหญิงอรวรรณ เทียมกระโทก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๐

เด็กหญิงปลายฝน แสงสิงห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๑

เด็กหญิงเกวลิน ขันติวงค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๒

เด็กชายสิริชัย พรมโฮม
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสองคอน

วัดศรีสองคอนรัตนาราม

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ ปดธรรมรัตน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๔

เด็กหญิงสุพรรษา สาลีคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๕

เด็กหญิงปนัดดา เมียดเตียบ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๖

เด็กหญิงอรวรรณ บุญเชิญ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๗
เด็กหญิงประภาภรณ์ วงศ์นามเถาว์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๘

เด็กหญิงเจนจิรา สุขมา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๑๙

เด็กหญิงจีรนันท์ บุรารัตน์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ใจยินดี
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๑

เด็กชายธนธรณ์ ผาลัง
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๒

เด็กชายธนกร ลายโถ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๓

เด็กชายสถิตย์ โคตรวันทา
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๔

เด็กชายอภิวัฒน์ อยู่สุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๕

เด็กหญิงกนกวลัย มีบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๖

เด็กหญิงเมตตา แสงกล้า
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงพิศมัย ประทุมทอง
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงเบญจมาศ เวชภิบาล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๒๙

เด็กหญิงประภาพร ไชยรัตน์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๐

เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงแก้ว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๑

เด็กหญิงพัชราภา พรมศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มีบุญ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๓

เด็กหญิงหนูจันทร์ บุญผ่อง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๔

เด็กหญิงปานตะวัน หอมจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงจรรสิมาพร ธนูศิลป
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๖

เด็กหญิงฐานิดา นฤหายะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงจิริญา ถาวรพงษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงกุลธิดา อาจเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อุรัมย์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๐

เด็กชายกฤษดา นามเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๑

เด็กชายอภิลักษณ์ สีมาทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๒

เด็กชายนนทวัฒน์ ทวีพัฒน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทัพจารี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา พิบูลย์พงษ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๕

เด็กหญิงสุวรรณี พิบูลย์พงษ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๖

เด็กหญิงนาฎนภาวดี สมศรี
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๗

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ประฐม
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๘

เด็กหญิงศศินา อะคะบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๔๙

เด็กหญิงจิตรานุช บุรารัตน์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๐

เด็กหญิงพรวิภา อันทองลา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๑

เด็กชายวีระพงศ์ นิระ
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๒

เด็กหญิงปานจุรี น้อยนาดี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงนาดี วัดบ้านม่วง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๓

เด็กชายชัยยา พอสุข
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ แคนสี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๕

เด็กชายธนภูมิ กะชา
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๖

เด็กชายพงษ์สิทธิ

์

ควรดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๗

เด็กชายเวชพิสิฐ สุบิน
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๘

เด็กชายศิรภัทร เอ้โทบุตร
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๕๙

เด็กชายเสกสรร ศรีภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๐

เด็กชายอัครพล แสงโพธิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๑

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ติยะมัต
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๒

เด็กหญิงกุลณัฐ ทองประสาร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๓

เด็กหญิงปลิตา ชุมชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธร
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๕

เด็กชายณวัฒน์ แก้วคำแสน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๖

เด็กชายธีรยุทธ บุญประเสริฐ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๗

เด็กชายธนากร อาจอ่อนสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๘

เด็กชายศราวิชญ์ ตริตรอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๖๙

เด็กชายอนุสิทธิ

์

แสงสุวรรณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๐

เด็กชายอดิศร นางวงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๑

เด็กชายอนันตชัย ฝางคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีภา
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๓

เด็กหญิงปรางค์วดี สุบิน
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๔

เด็กหญิงปนัดดาว คำลือ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๕

เด็กหญิงอิชยา ศรีวัฒนะ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๖

เด็กหญิงปทมพร บุญธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๗

เด็กชายคเนศ มหาวงค์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๘

เด็กหญิงปรารถนา วงศ์คำเหลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๗๙

เด็กหญิงณัฐพร เสือวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๐

เด็กชายโสภณ ผการัตน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๑

เด็กชายธรรมรัตน์ พงษ์พัฒนฤทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๒

เด็กชายปฏิภาณ เสนีย์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๓

เด็กชายพิภัทรภพ โพธิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๔

เด็กชายสุทิน ลอยเลือน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๕

เด็กหญิงเมศินี ผกาศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๖

เด็กชายทศพล หวังยศ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๗

เด็กชายพนมรุ้ง ใจเครือ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ยศศิริ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๘๙

เด็กหญิงทิพรภา สุริสาร
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๐

เด็กหญิงเกษราภรณ์ ระหาร

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ใจเครือ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๒

เด็กหญิงวิภาพร สายโท
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีสุพรรณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๔

เด็กชายชัยวิชิต นนสีลา
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๕

เด็กชายณัฐพล รากแก่น
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ เมินกระโทก
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๗

เด็กชายธีรนันท์ ศิลาวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๘

เด็กชายอัสนี วันเพ็ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๐๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ตริตรอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๐

เด็กหญิงธิดาพร ละศรีนวล
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๑

เด็กชายชัยธวัช สร้อยสระ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๒

เด็กชายชัยนันท์ สร้อยสระ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๓

เด็กชายธนา ภาไพ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๔

เด็กชายนเรนธร พุฒพิภักดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๕

เด็กชายพิชิต เขตคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๖

เด็กชายวีรเดช วงศ์เฟอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๗

เด็กชายสุริยา ขัตติยะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๘

เด็กชายอดิเทพ ไชยเลิศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๐๙

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ควรดี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๐

เด็กหญิงทิพากร ผกาศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๑

เด็กหญิงปนิดา แสวงวงษ์
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๒

เด็กหญิงศธรทิพย์ พรมมา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๓

เด็กหญิงณัฐวรรณ ขุนรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๔

เด็กชายธีรชัย นาเมืองรักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๕

เด็กหญิงเจษฎางค์ พรมโกฎิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๖

เด็กหญิงยุวภา ร่วมทรัพย์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๗

เด็กชายมนตกานต์ จันทิชุม
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๘

เด็กชายศราวุธ อุทาวัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๑๙

เด็กชายอดิเทพ ศรีจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๐

เด็กชายทวีโชค พรมพิภักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๑

เด็กหญิงดลฤดี ปานอินทร์
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๒

นางสาวชลณิชา นาทองคำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ นางวงค์
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๔

เด็กชายอำพล พิลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๑ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๕

เด็กชายวิทยา เพ็งจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๖

เด็กชายธนากร สารณา
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๗

เด็กชายทำนอง ต่อกุล
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๘

เด็กหญิงสุทธิกานต์ สร้อยสระ
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๒๙

เด็กหญิงนันทนา กันมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๐

เด็กหญิงพรพิมล วงษ์พินิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๑

เด็กหญิงวันดี ดวงแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย วัดสวนฝาย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๒

นายอัศวิน คงมาก
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๓

นายรัฐติพงศ์ ชุมอาจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๔

นายศราวุธ แสนทวีสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๕

นายไชยา แก้วบุญสาง
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๖

เด็กชายอัครพนธ์ พูลพิพัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๗

เด็กชายธีระภัทร์ สมพงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๘

นายธนดล รถพรม
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๓๙

เด็กชายรณชัย ดวงงาม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๐

นางสาวสุชานาฏ ผิวงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๑

นางสาวรัตนา คงมาก
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๒

นางสาวฐนิชา ทวียืน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๓

นางสาวลำยอง คำสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๔

นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมวงษ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๕

เด็กหญิงวราพร พรมสะอาด
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๖

เด็กหญิงวรรณษา พงษ์เสือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๗

นางสาวณัฐริกา จันทร์สูง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๘

เด็กหญิงอรณัญช์ แสงสว่าง
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวใหญ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเต็ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๑

นายนภพล คำแดง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๒

เด็กชายพัตราชาติ หน่อแก้ว
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๓

นายสุนทร จำนงใจ
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๔

นายธนวัฒน์ ไชยมาศ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๕

เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์เวียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๖

นายสมควร แสนเทพ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๗

นายสุทธิชัย สมจิตร
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๘

เด็กชายศุภเดช แสงเขียว
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๕๙

นายปฏิพล หนูน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๒ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๐

เด็กชายเอกรัตน์ อินทรสงเคราะห์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ คูณดก
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๒

นางสาวศษิกานต์ คูณดก
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๓

นางสาวลลิตา แสนทวีสุข
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๔

นางสาวนิตยา เชือแน่น

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๕

เด็กหญิงเกศรินทร์ รัตนวิชัย
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงรุ่งนภา อบคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา แสงวงศ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๘

เด็กชายทัศนัย ปองสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๖๙

เด็กชายสันติสุข พันธ์คำ
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๐

เด็กชายชาตรี คงได้
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๑

เด็กชายปฏิพนธ์ บุญรมย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๒

เด็กชายปยากร ศรีคงรักษ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา มาลาวรรณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๔

เด็กหญิงแพรวนภา วงทวี
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๕

เด็กหญิงปริยาพร อุดมแก้ว
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๖

เด็กหญิงผกาทิพย์ ศรัทธาพันธ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๗

เด็กหญิงทิพวรรณ มุ่งสิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๘

เด็กหญิงอภัสราพร แสงเขียว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๗๙

เด็กหญิงวรรณวิษา พงษ์เสือ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๐

เด็กหญิงณภัทรา เรือนพิมพ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ยงแก้ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๒

เด็กชายเศรษฐศักดิ

์

รูปแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๓

เด็กชายยุรนันท์ สายโสภา
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๔

เด็กชายชัยภัทร งามวงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๕

เด็กชายศรายุทธ ริมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๖

เด็กชายเจษฎา ศรีมงคล
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๗

เด็กชายเจษฎา ทองคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๘

เด็กหญิงพรประสิทธิ

์

มุ่งสิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๘๙

เด็กหญิงทิพย์เกษร สายมณี
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๐

เด็กหญิงอภิญญา ปองคำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงอรัญญา ผาสิน
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงกาญจนา สมเสนาะ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๓

เด็กหญิงประณาลี เบ้างาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๔

เด็กหญิงวารุณี แสนทวีสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๓ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๕

เด็กหญิงสุพัตษา ทัดศรี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๖

เด็กหญิงจิตรวรรณ ตรีรัตน์
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๗

เด็กหญิงกัญจนพร ทองแปลง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๘

เด็กชายศักดิธัช สุจริต
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๑๙๙

เด็กชายสุวิทย์ ซึงพรม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๐

เด็กชายเจษฏา ปูยืน
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๑

เด็กชายขวัญชัย ดอกเด็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๒

เด็กชายศรายุทธ มุ่งสิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

จันทร์ส่อง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๔

เด็กชายพงศ์ธร ธุระแพง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๕

เด็กชายปองภพ แสงเขียว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๖

เด็กชายวรเมธ ปดภัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๗ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
ผลาเลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๘

เด็กชายจักรพันธ์ ยงแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๐๙

เด็กชายฉัตรชัย มีสุภาพ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๐

เด็กหญิงนิธิพร แสนทวีสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๑

เด็กหญิงปวีณา อินเลิศ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผลสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มุ่งสิน
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๔

เด็กหญิงอรวรรณ จันทป
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๕

เด็กหญิงวริศรา เมฆฉาย
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

สมจิตต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๗

เด็กหญิงสุมินตรา ต้นทอง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๘

เด็กหญิงจิตติกา ผลาเลิศ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๑๙
เด็กหญิงประวรรณนา

ยงแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๐

เด็กหญิงลัดดาวรรณ หลังวงค์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๑

เด็กหญิงนิภาพร ดวงงาม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๒

เด็กหญิงสุนิสา คำสิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองไชย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๔

เด็กหญิงปนัดดา แก้วสุขวัฒนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๕

เด็กหญิงศิรินันทรา เบ้างาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๖

เด็กชายจิรัฐชาติ ดวงงาม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๗

เด็กชายระพีพัฒ เทียงตรง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๘

เด็กชายอลงกรณ์ ขาวฟอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๒๙

เด็กชายเอกพล ผลทวี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๔ / ๓๐๑
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๐

เด็กชายอานนท์ รูปแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๑

เด็กชายพรรณศักดิ

์

บัวแสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๒

เด็กชายเจพลต แก้วบุญสาง
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๓

เด็กชายธนโชติ เหลาแตว
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๔

เด็กชายณัฐิวุฒิ สมพงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๕

เด็กหญิงแก้วมณี กุตะวัน
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๖

เด็กหญิงศุภษร ลวดทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๗

เด็กหญิงจอมขวัญ แก้วบุญสาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๘

เด็กหญิงอุมากร รูปแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๓๙

เด็กหญิงอริญา พรมสะอาด
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๐

เด็กหญิงอัจฉรา ยืนนาน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๑

เด็กหญิงเกวลิน แสงอาจ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๒

เด็กหญิงภัทรวดี หงษ์เวียงจันทร์
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ คำศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๔

เด็กหญิงพรนภัส คุณาธรวัฒน์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๕

เด็กหญิงเหมรัตน์ พรมโคตร
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๖

เด็กหญิงอนุสรา ปรากฎ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๗
เด็กหญิงสุวินฌาทิพย์ ดอกคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๘

เด็กชายทัยทนธร จำปาพันธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๔๙

เด็กชายธนาวุฒิ เจือสุข
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๐

เด็กชายวรากร นาคูณ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๑

เด็กชายอนุวัตร พึงปา

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๒

เด็กหญิงจรรธกานต์ รูปแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๓

เด็กหญิงดวงฤทัย นาดี
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๔

เด็กหญิงธาริณี จาระงับ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงนำฝน แสงชมภู
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๖

เด็กหญิงพรนภา หมืนแสน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ พัวแดง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๘

เด็กหญิงรัตนาวรรณ พัฒน์เสนะพงษ์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๕๙

เด็กชายสิทธิกุล มุกดา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๐

เด็กหญิงพรวิสาห์ เทพสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงมนทกานติ สัตยากุล
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงสุนันทา ปญญาสู้
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ สีหา
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๔

เด็กหญิงนันธิดา เกียรติศิริ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๕

เด็กหญิงนกน้อย วงษ์สาคร
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๖

เด็กหญิงกฤตญาพร รัตนโสภา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๗

นายณรงค์วิทย์ พาสุข
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๘

นางสาวกัญญาภัค กอมณี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๖๙

นางสาวปานฤทัย อาสากิจ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๐

นางสาวจิราวรรณ จันทร์สุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๑

นางสาวจุฑามาศ เสนาใหญ่
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๒

นางสาวชลนิภาพร กอมณี
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๓

นางสาวปวีณา หิมะวัลย์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๔

นางสาวศิรินทิพย์ ปญญาสู้
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๕

นางสาวศุภลักษณ์ พรรณา
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๖

นางสาวสุพัฒตรา ผากํา

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๗

นายวรวุฒิ บญเรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๘

นายศรัณยู พึงปา

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๗๙

เด็กชายสถาพร ปรางมาศ
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๐

นางสาวพรรณภษา ชัยฉลอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๑

นางสาวณัฏฐริณีย์ คงทน
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๒

นายทินภัทร ชาวประมง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๓

นางสาวปราถนา ซึงพรม

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๔

นางสาวศิริรัตน์ อินดา
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๕

นางสาวสุดาทิพย์ ทองพร
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๖

นางสาวชยาธิป ทัดศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๗

นางสาววญามินทร์ โทจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๘

นางสาวณัฐริกา พิจารณ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๘๙

นางสาวประภัสศร พิมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๐

นางสาวดวงวิภา โพธิยา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๑

นางสาวพจรัตน์ พลตือ

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๒

เด็กหญิงวิลาวรรณ อารี
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๓

นางสาวอนงค์ จำปาฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๔

นายอภิชิต ปองสา
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๕

นายปรเมศ ฐิตะสาร
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๖

นายอภิสิทธิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๗

นางสาวดอกแขม ปานทองเหลา

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๘

นายวุฒิพงษ์ เกตุวัตร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๒๙๙

นายศุภรัตน์ โพธิรัตน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๐

นางสาวสุกัญยา กิงทอง

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๑

นายนครินทร์ สีลา
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๒

นางสาวอรทัย สีสมัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๓

นางสาวรุ่งนภา มูลเมือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๔

นางสาวอรชร อุ้มบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

ขยันการ
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๖

นางสาวบุษยา สายแวว
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๗

นางสาวอารีรัตน์ สิงห์สวัสดิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๘

นางสาวละออ เวียงแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๐๙

นางสาวจิรนันท์ จันดาคำ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๐

นางสาวธิดารัตน์ แก้วสว่าง
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๑

นางสาวสุดารัตน์ ทัดศรี
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๒

นายยงยุทธ คะเนตรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม วัดโขงเจียม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๓

เด็กชายสมศักดิ

์

ตามสีวัน
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๔

เด็กชายโสภณวิชญ์ โสมเกษตรินทร์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๕

เด็กชายณภัทร กลินยีสุ่น

่ ่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๖

เด็กชายสถาพร อาภรศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๗

เด็กชายครรชิตพล สายละดาห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๘

เด็กหญิงบุญยาวีย์ บุญเอิบ
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๑๙

เด็กหญิงนลินนิภา แพงศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๐

เด็กหญิงพนิดา โสโพกลม
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๑

เด็กหญิงจินต์จุฑา เบ้าทอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๒

เด็กหญิงสุภารัตน์ นำนวล
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๓

เด็กหญิงวิราชินี นามประสป
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๔

เด็กชายวรดิษฐ์ มิยะวรรณ์
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๕

เด็กชายสิทธิโชด บุญญะใบ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๖

เด็กชายอภิรักษ์ ศาลาน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๗

เด็กชายเจษฎาพงษ์ ศาลาน้อย
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๘

เด็กชายอรรถพล ชูกลิน

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๒๙

เด็กชายอติกันต์ พูนวิลัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๐

เด็กชายปณณวัฒน์ บุญขันธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๑

เด็กหญิงชนิภรณ์ นิธิพานิช
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๒

เด็กหญิงนริศรา บุญเอิบ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงกัญญพัชร สายละดา
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงธมลวรรณ สีงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงวรรณพร อาทิเวช
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๖

เด็กหญิงปวีณ์สุดา พรมสีใหม่
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๗

เด็กหญิงอรัญญา พรพูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สกุลคู
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๓๙

เด็กชายภูหรินทร์ เกษเจริญคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ วัดแต้ใหม่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๐

เด็กชายปรีดา ชำนาญเวช
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๑

เด็กหญิงวิมลศิริ เผ่าภูรี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๒

เด็กชายธนากร วรรยผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขมิน

้

วัดนาขมิน

้

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๓

เด็กชายจิรัฎฐ์ มีแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๔

เด็กชายยศกร บรรยง
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๕

เด็กชายสรพงษ์ พันธ์โสภา
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงนันธิดา สงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงปาริชาติ หอมจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๘

เด็กหญิงสุกัญญา พันธ์โสภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๔๙

เด็กหญิงสิริรัตน์ ตุ้มทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๐

เด็กชายณัฐนนท์ ก้านแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๑

เด็กชายกฤษฎา ไชยมูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๒

เด็กชายประสิทธิ

์

พลศักดิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๓

เด็กชายอาทินันท์ ช่างพละดิษฐ
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๔

เด็กหญิงนิภาพร ชนะพล
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๕

เด็กหญิงพิญาดา กันหา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๖

เด็กหญิงพรจิรา สายตรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดูน วัดบ้านดูน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๗

เด็กหญิงพิมพ์นิภา พลราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๘

เด็กชายมานิต บุญสู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๕๙

เด็กชายเจษฎา สุทธิแพทย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๐

เด็กชายณรงค์กร เหล่างาม
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๑

เด็กชายอภิชาติ ชาติท้าว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๒

เด็กหญิงนนทิรา โทมี
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๓

เด็กชายวีระชัย วาระสุข
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๔

เด็กหญิงปณิตา จักสาร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแต้เก่า วัดปาคำไฮน้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๕

เด็กชายจิตติกร แดนพันธ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๖

เด็กหญิงพิมพิกา รอดไพมน
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๗

เด็กหญิงปนัดดา สายประเสริฐ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๘

เด็กชายอัษฎาวุธ โพธิชัย

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ ยอดคำ
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๘ / ๓๐๑

้
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่
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๐

เด็กชายภัทรวิน ศิรินนท์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๑

เด็กชายวัฒนา สีลากุล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๒

เด็กหญิงเนตรชนก ไทยจันทึก
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านจิก วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีสิทธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแพง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๔

เด็กชายภูธิตย์ คำพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๕

เด็กชายภานุเดช สมกอง
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

บุญสละ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๗

เด็กชายนันทวุฒิ วุฒิสังข์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๘

เด็กหญิงวราภรณ์ วรรณคำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ วงค์คำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสง วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๐

เด็กหญิงปลิตา กุลพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๑

เด็กหญิงปาริชาต สมจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๒

เด็กหญิงพนิดา ยืนยิง

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๓

เด็กชายอนุชา สายสีดา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๔

เด็กชายธนัช มณีงาม
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๕

เด็กหญิงอุษามณี นาคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเปด วัดสัลเลขธรรม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๖

เด็กชายไชยนันท์ ชมอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๗

เด็กชายวีระพันธ์ อินทร์ทะนัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๘

เด็กชายวุฒิไกร ทวีพร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๘๙

เด็กชายสุรวิทย์ นามสร
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๐

เด็กหญิงกชกร คงคลัง
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๑

เด็กหญิงกมลชนก งามเจริญ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๒

เด็กหญิงอัญญาณี วงค์บุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๓

เด็กหญิงฉันทิสา แก้วคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบก วัดหนองบก  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๔

เด็กชายสุรพงษ์ โยแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๕

เด็กชายระพีพัฒน์ จิตทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๖

เด็กชายธวัชชัย ชุมผล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๗

เด็กชายมงคลทรัพย์ อึงเจริญ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๘

เด็กชายธีรพัฒน์ บัวจูม
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๓๙๙

เด็กชายคฑาวุฒิ พูลทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๐

เด็กชายภูวนัย จันทร์พันธ์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๑

เด็กหญิงสุรีรัตน์ นวลทา
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ แฝงโกฎิ
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๓
เด็กหญิงพิณทองพาน

พันธ์น้อย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๔

เด็กหญิงวันวิสา พูลเพิม

่

๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๖๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๕

เด็กชายวราวุฒิ แสนลา
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนทวีสุข ๘/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๗

เด็กชายวีระพงษ์ ยืนมัน

่

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๘

เด็กหญิงตะวัน ดีตลอด
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๐๙

เด็กหญิงกฤติยานี สีหานาค
๒๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๐

เด็กหญิงอรวรรณ ยืนมัน

่

๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๑

เด็กหญิงต้องตา จันทร์พันธ์ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๒

เด็กหญิงกุลธิดา ศรีจันทร์
๑๒/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๓

เด็กชายอุทัย ส่วนมี ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๔

เด็กชายวัชรพล ช่างแปลง ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๕

เด็กชายยอดศักดิ

์

วังคีรี
๒๗/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๖

เด็กหญิงวนาลักษ์ ยืนมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๗

เด็กหญิงอณิษฐา ผาสุข
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๘

เด็กชายณัฐชาติ ศิรินู

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๑๙

เด็กชายกฤษฎา รักผล
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๐

เด็กชายเนติพงษ์ ปองงาม ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๑

เด็กชายศิรากร วิริยา
๒๖/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๒

เด็กชายปรีชา หินขาว ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๓

เด็กชายพัสสน ขันสอาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๔

เด็กชายอมรวัฒน์ ทิปวาส
๑๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๕

เด็กชายอาทร ยืนมัน

่

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๖

เด็กหญิงบุษกร กองเพชร
๒๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิปด
๑๖/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๘

เด็กหญิงกิจติยาภรณ์ จันทร์ส่อง
๑๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๒๙

เด็กชายศราวุธ มาลาวัลย์
๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๐

เด็กชายศราวุฒิ บุญครอง ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๑

เด็กชายดนัย นาคูณ
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๒

เด็กชายปรัชญา แก้วมัน

่

๑/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๓
เด็กหญิงดาวพระศุกร์

วรไกราชย์ ๙/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๔

เด็กหญิงจันทร์ภรณ์ สุทธิประภา ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๕

เด็กหญิงนัทชา กล้าหาญ
๒๓/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๖

เด็กหญิงวิยดา วาริน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๗

เด็กหญิงช่อผกา นาคูณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๘

เด็กหญิงกันตนา จันทร์พันธ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๓๙

เด็กหญิงวันดี ชินโชติ
๒๒/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๐

เด็กหญิงยุพิน กาญจนรัตน์ ๙/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๑

เด็กชายคอปเตอร์ ปะลาลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๒

เด็กชายรัฐูภูมิ พิกุล
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๓

เด็กชายพิชญ์ มากดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๔

เด็กหญิงกลมทิพย์ บรรเทิงสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๕

เด็กหญิงเมขลา คำประภา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ สายสุวรรณ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๗

เด็กหญิงปภัชสรณ์ ประสานสอน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๘

เด็กหญิงนิภาวรรณ พูลทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๔๙

เด็กหญิงธัณลักษณ์ โพนปลัด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ขนานคล้าย
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๑

เด็กหญิงวรัญญา คำประภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๒

เด็กหญิงชนกนันท์ แย้มวันเพ็ญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเจริญ สระปทุมมาลัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

สองศรี
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น กุดผักตบ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๔

เด็กชายกิตติพงษ์ อบเชย ๑/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๕

เด็กหญิงชินารมย์ พรมพินิจ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองเขียว
๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๗

เด็กหญิงธันยชนก ศรีเนตร
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๘

เด็กหญิงพิยดา บุญกาล ๑/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๕๙

เด็กหญิงปยะมาศ ชำนิงาน ๑/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๐

เด็กหญิงสิรภัทร ศรีเนตร ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๑

เด็กหญิงวรรณพร ทองเขียว ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๒

เด็กชายทิวา จันทโยธา ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๓

เด็กชายณัฐพล ทับพิมล
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๔

เด็กหญิงนฤมล พงษ์สถิตย์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๕

เด็กหญิงสุชัญญา กิงแก้ว

่

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๖

เด็กชายชาคริต ทองเลือน

่

๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๗

เด็กหญิงฐิตินันท์ ค้อทอง
๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๘

เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สายสมบัติ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๖๙

เด็กชายยศกร เจริญผล ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๐

เด็กชายธีรพงษ์ อบเชย ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๑

เด็กชายวัชรพล เดชวงษา ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาโพธิ

์

นาโพธิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๒

เด็กชายภวินท์ ไวมาตร
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๓

เด็กชายศุภวัฒน์ กองมาลัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ เหล่านอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๑ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองวรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๖

เด็กหญิงพิมลวรรณ อภินันทกุล
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๗

เด็กหญิงมุฑิตา หอมอ่อน
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๘

เด็กหญิงวรรณวิมนต์ คงตางาม
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๗๙

เด็กหญิงวราภรณ์ ทองอ่อน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๐

เด็กหญิงสิริวิมล ก้อนแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๑

เด็กชายกิตติพงษ์ แสนทวีสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ภาคะ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๓

เด็กชายธีระเดช แสนทวีสุข
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๔

เด็กชายพีระพล จันทวี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๕

เด็กชายสุทัศน์ ทุมวัน
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๖

เด็กหญิงกนกพร นามศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๗

เด็กหญิงเกวริน อบคำ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๘

เด็กหญิงจิตรลดา นามวงษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๘๙

เด็กหญิงชลธิดา แสวงวงศ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๐

เด็กชายนฤเบศร์ ศิริจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๑

เด็กชายเสกสรร พันธ์ทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๒

เด็กชายณัฐดนัย สุขใส
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๓

เด็กหญิงจิรัญญา มนพรมมา
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๔

เด็กหญิงจีรนันท์ วรรณเวช
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๕

เด็กหญิงทิวารัตน์ บุญเหลือ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๖

เด็กหญิงนวภัทร อนุรัตน์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๗

เด็กหญิงนิมนวล

่

สุขจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๘

เด็กหญิงปาริชาต อุทธามนตรี
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๔๙๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ กำทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๐

เด็กหญิงศศิวิมล พรหมดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๑

เด็กหญิงศิรัฐตินันท์ ชมาฤกษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๒

เด็กหญิงสรัลรัตน์ หวังลาภ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๓

เด็กชายจิธฤต เพ็งนาม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๔

เด็กชายทีปกร สีทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๕

เด็กชายพงษ์ศพัฒน์ สายตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๖

เด็กชายพีรวัส สว่างงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๗

เด็กชายภควัต แผ่ผล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๘

เด็กชายวินทกร สุคติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๐๙

เด็กหญิงจิราภา กีดกัน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๐

เด็กหญิงจุรีภรณ์ แฝงบุญ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๑

เด็กหญิงชุติมา สีเสมอ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๒

เด็กหญิงธารณี จันทร์คำ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๓

เด็กหญิงนฤกานต์ คงโท
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๔

เด็กหญิงนุชนาถ พวงเกษ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๕

เด็กหญิงเพ็ญวิภา สุขเดชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๖

เด็กหญิงวิไลพร เรียงรัมย์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๗

เด็กหญิงสุจิตรา อาวรณ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๘

เด็กชายคมกฤษดิ

์

ผาดี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๑๙

เด็กชายพาคินทร์ บุตรสง่า
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๐

เด็กหญิงธันย์ชนก หารวย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๑

เด็กหญิงพรศิริ สิงห์สี
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๒

เด็กชายรัฐศาสตร์ ประชุมรักษ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดิษกร
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๔

เด็กหญิงวราภรณ์ เขียวขำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๕

เด็กหญิงสุธิตา ชูรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๖

เด็กหญิงสุวิชาดา อุทคำทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๗

เด็กชายวุฒิกาญจน์ ผิวทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๘

เด็กหญิงพรพิมล คงดี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๒๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ ผลจันทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๐

เด็กชายเจษฎา ทองขาว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๑

เด็กชายทรงพล ชูหา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๒

เด็กชายมณัฐพงษ์ ยานะรมย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๓

เด็กชายฤทธิเกียรติ คึมยะราช
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๔

เด็กหญิงกชกร โสมรักษ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๕

เด็กหญิงนันทรัตน์ กัณหาโยธี
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๖

เด็กหญิงนิรมล ประชุมรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๗

เด็กหญิงปภัสรา สมชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๘

เด็กหญิงพรรณาราย ขำมะสร
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๓๙

เด็กหญิงพรอุษา ทรายแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา เพิมศรี

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๑

เด็กชายณัฐกิตต์ รุ่งเรือง
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๒

เด็กชายเทพนิมิตร พันธ์งาม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทองคำใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๔

เด็กชายธวัชชัย ขจัดภัย
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๕

เด็กชายธีระยุทธ ยืนยาว
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๖

เด็กชายศุภโชค พรมลุน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๗

เด็กชายอนวัช วันหนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๘

เด็กหญิงปรียาพร ยังแสนภู
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๔๙

เด็กหญิงอรอนงค์ จูมพระบุตร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๐

เด็กชายกิตติชัย แสงบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๑

เด็กชายธนกร บันทอน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๒

เด็กชายอภิเชษฐ์ สุนทราวงค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๓

เด็กชายอลงกต แสนทวีสุข
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๔

เด็กชายอัมรินทร์ มณีภาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๕

เด็กชายเอกพล วิภาคาร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๖

เด็กชายภัทรพล แถมศิริ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ บุราไกร
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา มาเฉลิม
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๕๙

เด็กหญิงณัฐชยา แถลงจิตต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๐

เด็กหญิงธิญาดา เงาวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๑

เด็กหญิงปรีดาวรรณ แสงปอง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทานนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๓

เด็กหญิงพัชราภา ถนอมลาภ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๔

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หลาบหลบ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๕

เด็กหญิงวรีรัตน์ บุตรเสือ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๖

เด็กหญิงวาสนา ศรีสุวรรณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๗

เด็กหญิงศตพร เวชคง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๘

เด็กหญิงสุจิตรา น้อยวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๖๙

เด็กหญิงสุภัสสรา ชมผา
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๐

เด็กหญิงสุวนันท์ สวัสดี
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๑

เด็กหญิงรัชนีพร บัวสด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๒

เด็กหญิงอิงอร อิงชัยภูมิ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๓

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

กลินหอม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๔

เด็กหญิงกฤษณา เพียรประเสริฐ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๕

เด็กหญิงณัฐวรรณดี โพธิตะกูล

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมพิทยาคม วัดบ้านค้อ  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๖

เด็กหญิงนภัสศร ไชยพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๗

เด็กชายสรวิศ วิชาชาติ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๘

เด็กชายเจษฎา เล็กชืน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๗๙

เด็กชายอลงกรณ์ สุดาวรรณ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๔ / ๓๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๐

เด็กหญิงจิรนันท์ แช่มช้อย
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๑

เด็กหญิงศุภธิดา มากมูล
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๒

เด็กหญิงช่อผกา โม้แซง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๓

เด็กชายมนุเชษฐ์ จุกลาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๔

เด็กชายชัยธวัช ศรีสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๕

เด็กหญิงวรรณษา เจียมเคน
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๖

เด็กหญิงวัลภา ปสสาคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๗

เด็กชายตะวัน แลกเรียง
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์ สีลับสี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๘๙

เด็กชายศุภนัฐ หลวงชัย
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๐

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์เชือ

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๑

เด็กชายวิชิตชัย กงใจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๒

เด็กหญิงกนกอร ศิริบูรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๓

เด็กหญิงทิพวรรณ แก้วโท
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ พูลเพิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๕

เด็กหญิงกชกร ก่อคุณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สมหมาย
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๗

เด็กชายจันทร์สมร สมหมาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๘

เด็กชายแสน สีหาราช
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๕๙๙

เด็กหญิงปรารถนา ปานคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๐
เด็กหญิงพักตร์ติญาดา

ชัยเทพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๑

เด็กหญิงสุวนันท์ ไชยพันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๒

เด็กหญิงอรอนงค์ สิงห์แก้ว
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๓

เด็กชายธนากร สุวรรณศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองผือ วัดอรุณสวัสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๔

เด็กหญิงชลธิชา ไชยเศษ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๕

เด็กหญิงอารียา จรมา
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก้งยาง วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๖

เด็กชายธนาคิม เพียะวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๗

เด็กชายวันชัย มานพ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๘

เด็กชายวรายุทธ จิตต์จันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๐๙

เด็กชายจิรายุ เพียบุญมาก

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๐

เด็กหญิงวิลารัตน์ แก้วนิล
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๑

เด็กชายวิศรุต คงสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๒

เด็กชายจักรพันธ์ นามโคตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๓

เด็กหญิงณัฐริกาน บัวรินทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๔

นายอาเมรุจน์ ชาญไชย
๐๑/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๕

นางสาวนวีณา บัวรินทร์
๐๙/๐๙/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๖

นายนัทธวรรธน์ จันทะเจียด
๑๑/๐๘/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๗

นายปรีดี ไชยสำแดง
๑๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๘

นางมลฑา กิงบู

่

๒๔/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๑๙

นางสาวรัชฎาภรณ์ พูนพิน
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๐

นายอรุณพงษ์ บุญศรี
๑๑/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านขอนแปน วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๑
เด็กหญิงอรวราวรรณ์ รูปพรม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๒

เด็กหญิงปนัดดา แสนทวีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๓

เด็กหญิงรุ่งตะวัน รวมวงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๔

เด็กชายธนธรณ์ พุ่มจันทร์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๕

เด็กชายธนพล มาคำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๖

เด็กชายธนวัฒน์ ชินเชษฐ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๗

เด็กชายนิติพงษ์ หมวดดารักษ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๘

เด็กชายปยวัฒน์ ยะถีโล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๒๙

เด็กหญิงธวัลหทัย ตาแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๐

เด็กหญิงหทัยกานต์ แสนเจริญสุข
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๑

เด็กหญิงหม้อนแก้ว วงษาไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๒

เด็กชายธนภัทร ตีบนอก
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มณีวรรณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๔

เด็กชายนันทวัตร์ นิมพันธ์

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๕

เด็กชายวิฆเนศ สีนวล
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๖

เด็กชายอดิสรณ์ คะตะวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๗

เด็กชายอภิวัฒน์ วิเศษชาติ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๘

เด็กหญิงกชพร เสมอสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๓๙

เด็กหญิงจิราพรรณ วงษาไชย
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๐

เด็กหญิงฉัตรมณี ดวงเฉลิม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๑

เด็กหญิงณัฐฐา จิตรจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๒

เด็กหญิงพรทิพย์ แก้วอุดม
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๓

เด็กหญิงวิไลพร วงกลม
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๔

เด็กหญิงอุทัยวรรณ วงศ์นายก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๕

เด็กหญิงอนงค์รดี ทองสุทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๖

เด็กชายธนา คะตะวงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๗

เด็กชายทักษ์ดนัย คำชมภู
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๘
เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ

อินละวงศ
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๔๙

เด็กชายธนวินท์ สังคะรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๐

เด็กชายบุรัสกร มณีวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๑

เด็กชายพรหมพิริยะ นนท์ศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๒

เด็กชายอัตถชัย สมสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๓

เด็กหญิงจินตนา ดาราช
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๔

เด็กหญิงนิภา แสนทวีสุข
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๕

เด็กหญิงวิสุดา ลือเดช
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา มนตรี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๗

เด็กหญิงอนันดา คำศรี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๘

เด็กหญิงอลิสรา ศรีคำ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๕๙

เด็กหญิงนิชนันทน์ สาริก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๐

เด็กหญิงวารุณี ไชยเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๑

เด็กหญิงสุพัตตรา เส้นเกษ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงณัฐกมล พลพงษ์
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๓

เด็กชายพัฒนา เรือนเงิน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๔

เด็กชายอภิรักษ์ ทำเนาว์
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๕

เด็กชายณัฐวัตร กาลพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๖

เด็กชายปญญา พรมวงศ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๗

เด็กชายพิชัยพงษ์ ศรประสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๘

เด็กชายวิศรุต ขนสวุรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๖๙

เด็กหญิงชลธิชา ตุ้มมาตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๐

เด็กหญิงอรอนงค์ พรมวงศ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๑

เด็กชายพิทักษ์ ศรีอาจ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๒

เด็กชายสิทธิชัย สีหวงศ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๓

นางสาวมัณฑิรา มาลาลำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๕

เด็กหญิงดารุณี คูณตุ้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ จรมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๗

เด็กหญิงสิริมา สุทิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๘

เด็กหญิงศรีสุดา สุทิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา สุโพภาค
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๐

เด็กหญิงจารวี แสนอาษา
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๑

เด็กหญิงสุกัญญา สมเสนาะ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๒

เด็กชายณรงค์วิท สมสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๓

เด็กหญิงฐิติวรดา แก่นมี
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๔

เด็กชายสุทธินันท์ บุญทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๗ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๕

เด็กหญิงสุธีธิดา ศรประสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๖

เด็กชายอภิเชษฐ์ เรือนเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สนันนารี

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๘
เด็กหญิงประกายทิพย์

สีหาสุต
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๘๙

เด็กหญิงสายธาร พูนพิน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๐

เด็กชายรัชภูมิ บุญพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๑

เด็กชายจิรายุทธ นนท์ศิริ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๒

เด็กชายตุลยวัตร จันทะเจียด
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๓

เด็กหญิงรัญธิดา ทายบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๔

เด็กหญิงเกวลิน วันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ผิวงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๖

เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เหลือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๗

เด็กหญิงวิภาวดี พลเทพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๘

เด็กหญิงอารียา มังษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๖๙๙

เด็กหญิงบุญฑริกา ศรีพุด
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๐

เด็กชายกิตติพงษ์ ลือชา
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๑

เด็กหญิงรัตนา จารุกาล
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๒

เด็กหญิงสุมิสา จันทร์ภักดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทราย วัดโนนสวาสดิ

์

 

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๓

เด็กชายนราวิชญ์ อ่อนแพง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๔

เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทร์เหลือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๕

เด็กหญิงปุณิกา จันทร์อร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๖

เด็กชายสุรพงษ์ สุตะคาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๗

เด็กหญิงณัฐชา สับภู
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๘

เด็กหญิงดวงใจ คุณขวัญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๐๙

เด็กหญิงสุภาวิดา วันคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๐

เด็กหญิงปานรวี กวินรักษ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ นนท์ตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๒

เด็กชายอธิบดี ศรีหาวงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๓

เด็กหญิงจิรัตติกาล พัฒนา
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๔

นายจงรัก สุดชัย

๑๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านคอแลน วัดสว่างวินัย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๕

เด็กหญิงปภาดา สุภาพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา อุ่นเรือน
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๗

เด็กหญิงวรพิชา ศิริปะกะ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๘

เด็กหญิงสุกัญญา นิวาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๑๙

เด็กหญิงสุชาดา ขันสอาด
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๘ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ บรรเทา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๑

เด็กหญิงสุนิฐา ชิกะกุล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๒

เด็กชายกุญช์ เปรียจันทึก

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๓

เด็กชายณัฐภูมิ บัวทองท้าว
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๔

เด็กชายณัฐภูมิ ฤทธิยา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๕

เด็กชายปญญา บุญมานัน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๖

เด็กชายพีรพล คำโสภา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๗

เด็กชายยศเมธังกร สิงห์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๘

เด็กชายวะรากรณ์ มณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๒๙

เด็กชายศรายุทธ นพตะนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๐

เด็กชายสุเมธโส แพงพงษ์มา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๑
เด็กหญิงกัลชญานันท์

คำเสน
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๒

เด็กชายกิติพล มะลัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๓

เด็กชายชาคริต ศิริบูรณ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๔

เด็กชายธีรยุทธ แซ่อือ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๕

เด็กชายปริยวัฒน์ กุลบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๖

เด็กชายพงศกร มาสุข
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๗

เด็กชายศราวุธ พันธ์งาม
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๘

เด็กชายสถาพร ระเนีย

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๓๙

เด็กชายสิทธิพร พัดทาน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๐

เด็กชายสุทธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๑

เด็กชายสุริยา วิเศษพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๒

เด็กชายอดิศร ไทยอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๓

เด็กหญิงพรนิภา พงษ์สุวรรณ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๔

เด็กหญิงพิชญาภา บุญเพ็ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๕

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ เครือวัลย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๖

เด็กหญิงรจนา ตุ้มอ่อน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๗

เด็กหญิงศิริวัฒนา คำแพง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๘

เด็กหญิงศิริวิภา อธิพงษ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๔๙

เด็กหญิงกฤติพร สีสาเนตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๐

เด็กชายโยทิน จันทำ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๑

เด็กชายพรสุวรรณ ณะนิมิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๒

นางสาวรติมา กุจกาญจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๓

นายสมพร สอดศรี
๐๘/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๔

นายกิตติวุฒิ สอดศรี

๑๖/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๗๙ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๕

นายทศพร ไพรบึง
๐๔/๐๖/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๖

นางสาวนุพร ผิวผ่อง
๐๗/๑๒/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๗

นางสาวพัชรินทร์ บุญเลิศ

๒๘/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๘

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีชมภู
๐๗/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๕๙

นางสาวศรีนวล ทิทา
๑๐/๐๔/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๐

นางสุระพร สอดศรี
๐๖/๑๐/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๑

นางสาวสุรีรัตน์ รุ้งแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๒

นางสาวอัญชลีพร พรหมประเสริฐ
๐๓/๐๕/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านหนองดุม วัดหนองดุม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๓

เด็กชายครรชิต ศรีสมุทร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๔

เด็กหญิงจินตนาพร สืบสอน
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๕

เด็กชายพัฒนพร แก้วพรภักดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๖

เด็กชายศุภชัย สายแวว
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๗

เด็กหญิงชุติมา คมไส
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคำก้อม วัดเจริญทัศน์  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๘

เด็กชายปฏิวัติ สมสุข
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๖๙

เด็กชายอนุชา หอมเงิน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๐

เด็กหญิงสุวัจณี ไชยนา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๑

เด็กหญิงอรอนงค์ วงกลม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๒

เด็กหญิงเพชรอมร จงหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๓

เด็กหญิงปราณชนก ตันติบุตร
๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๔

เด็กหญิงเมทิตตา วันหนา
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๕

เด็กหญิงนัฐพร อุตม์ทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๖

เด็กหญิงสุภาพร บุญวัน
๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๗

เด็กหญิงหนึง

่

สถานสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๘

เด็กหญิงนุชนันท์ หงษ์ทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๗๙

เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ พรมกสิกร
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๐

เด็กหญิงพัชรี ชืนตา

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๑

เด็กชายอนุชา วรรณแสง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๒

เด็กชายนนทกฤษ เผือกผาสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๓

เด็กชายไชยารัฐ พิมพกันต์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๔

เด็กชายชวลิต นำรัก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ล้อมวงศ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๖

เด็กชายปณณวิชญ์ แม่นธนู
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๗

เด็กหญิงศศิกานต์ ลิชผล
๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๘

เด็กหญิงพิมพ์ณิภา พงษ์อนันต์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๘๙

นางสาวบุณฑริกา สูนานนท์ ๕/๐๕/๒๕๐๖ โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๐ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๐

เด็กหญิงญาณธิชา เพ็ชรโสภณ
๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๑

เด็กหญิงสุชาดา เจดีย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา ทองใบ
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๓

เด็กชายทินกร รินริโก
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๔

เด็กชายพงศธร แก้วกอ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๕

เด็กชายพงศธร คืนดี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๖

เด็กชายไกรลาด นิคหิต
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๗

เด็กชายเมธี โชติสน

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๘

เด็กหญิงศุพักตร์จิรา ผลชะอุ่ม
๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๗๙๙

เด็กหญิงธันยนันท์ สิริกุลธนาธรณ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๐

เด็กหญิงศิริลักษณ์ รักโคตร
๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๑

เด็กหญิงภัคพิชญ์ชา ศิริบูรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประทุมสันต์
๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์ปอม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๔

เด็กหญิงนัฐวรา ทองวิเศษ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๕

เด็กหญิงมงคลทิพย์ จันทร์ทอง
๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๖

เด็กหญิงกัลยาณี วิชัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๗ เด็กหญิงประวรรณรัตน์
พูลทรัพย์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๘

เด็กหญิงวิภาวี เงาใสย์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๐๙

เด็กหญิงศสิมา พรตรัยมาศ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๐

เด็กหญิงโศรดา แตงชุมพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๑

เด็กชายปรัชญา บุญไพโรจน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๒

เด็กชายพงษ์เทพ โภคทรัพย์
๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๓

เด็กชายนนทกร เผือกผาสุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๔

เด็กชายธนัตท์ ชูกร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ผ่องจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๖

เด็กหญิงพรรณวษา อุ่มอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๗

เด็กหญิงนันท์นพิน อุ่นใจ
๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๘

เด็กหญิงศศลักษณ์ ฟกทอง
๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๑๙

เด็กหญิงภัณฑิลา กล้าหาญ
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๐

เด็กชายปารเมศ แสนทวีสุข
๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๑

เด็กชายเอกราช นิมนวล

่

๕/๑๙/๒๕๔๗
โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๒

เด็กชายภัควัต วารินทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๓

เด็กหญิงอินทุอร วงษ์กำเนิด
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๔

เด็กชายภูวนัย พลราช

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๑ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๕

เด็กชายฉัตรมงคล จันทร์ชะนะ
๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๖

เด็กหญิงไอรดา แสงงาม
๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๗

เด็กหญิงเกวลี พรทุมมี
๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๘

เด็กหญิงชุติมา หยาดทอง
๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๒๙

เด็กชายอภิรักษ์ สาสิธรัก์
๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๐

เด็กหญิงวัชรี คงยิม

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๑

เด็กหญิงอนุธิดา แม่นสิงห์
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๒

นางสาววิกานดา ธรรมยุติ
๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๓

นางสาวอักษรพิมพ์ ฐิตะสาร
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๔

นางสาวนัทธิดา มิงชัย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๕

นายกิตติศักดิ

์

ยินมะเริง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๖

นางสาวสาวิตรี ผาปอง
๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๗

นางสาวจารุวรรณ แสงทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปทุมวิทยากร ศรีประดู่  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๘

เด็กชายกิตติพล แข็งแรง
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๓๙

เด็กหญิงณัทวราพร สังภักดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๐

เด็กชายเจษฎา งามพงษ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนามึน นามึน  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๑

เด็กชายธีรภัทร ศุภสุข
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ยางลุ่ม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญแก่น
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๓

เด็กชายเขมทัต พรพรม
๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๔

เด็กหญิงนภัสสร เกษแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๕

เด็กหญิงรัตนวดี จำปาวัลย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๖

เด็กชายทิวากร นามประสพ
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๗

เด็กชายเกษมรัตน์ บุญหลัง
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๘

เด็กชายธีรภัทร นามเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๔๙

เด็กหญิงบุษยมาศน์ ยุตะวัน
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๐

เด็กหญิงชลธิชา พันธววงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๑

เด็กหญิงสุธิดา บุญโสม
๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๒

เด็กหญิงวรดา ทวีวงศ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๓

เด็กหญิงรดามณี บุญเกือ

้

๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

วันหนา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๕

เด็กหญิงเวธนี ศรีเนตร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๖

เด็กหญิงธนาภา ทวีวงศ์
๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๗

เด็กหญิงชรินทร์ญา เชิดชู
๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไร่น้อย ไร่น้อย  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๘

เด็กหญิงบุลภรณ์ ทองสรรค์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๕๙

เด็กชายฐิติคุณ จิตทวี
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๒ / ๓๐๑

้
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อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงกัญญาพร กิจทวี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๑

เด็กหญิงลักษิกา เผ่าพันธุ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๒

เด็กหญิงอรัญญา อุ่นวงศ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)
บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๓

เด็กชายวชิรธร จำปาทิพย์ ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๔

เด็กชายพงษ์พันธ์ ชูเนตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

วันทา ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๖

เด็กชายสุทธิภัทร ระดาบุตร ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๗

เด็กชายภิญโญ ปองปด
๒๙/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๘

เด็กชายสุทิวัส เรืองทอง
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๖๙

เด็กชายดนุพร อ่อนโก๊ก ๘/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๐

เด็กชายวุฒิกร แสงสุข ๙/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๑

เด็กชายเถลิงศักดิ

์

สุวรรณมุข
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๒

เด็กหญิงวิไลพร สินปอง
๒๖/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๓

เด็กหญิงวิมลณัฐ มนัส
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๔

เด็กหญิงศิรินาฐ ระดาบุตร
๒๔/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๕

เด็กหญิงปวีณา อุนาพันธ์
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๖

เด็กหญิงกษมาภรณ์ ยุทธเสน
๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๗

เด็กชายสุจินดา แพงมี
๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๘

เด็กชายกิตศนะ เนตรมา
๒๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๗๙

เด็กชายสุขศรัณย์ ศรีนิล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๐

เด็กชายสิทธิชัย กัมทอง
๑๖/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๑

เด็กชายอนันต์ ชูเนตร
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ตระการจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงเอวิตรา พันธะเสริม
๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๔

เด็กหญิงจิราทิพย์ รันสันเทียะ
๒๑/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๕

เด็กหญิงยุพเรศ ศรีทอง ๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๖

เด็กหญิงเพ็ญนภา ชูเนตร
๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๗

เด็กชายถิรวุฒิ ครองยุติ
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๘

เด็กชายศรีทอง พึงเจริญ

่

๕/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๘๙

เด็กชายพงศภัค ตระการจันทร์
๒๗/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๐

เด็กชายวีระพงษ์ ชนะพจน์
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๑

เด็กชายเฉลิมฉัตร บุญจอง ๗/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๒

เด็กหญิงปริศนา ตระการจันทร์
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงนภัทสร ตระการจันทร์
๑๕/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา แก้ววันนา
๒๕/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งอรุณ จริตรัมย์
๒๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๖

เด็กหญิงณัฐวดี แสงสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๗

เด็กหญิงเพลินพิศ แสงสุข ๔/๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๘

เด็กชายภัครพงศ์ พืนชมพู

้

๑๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๘๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีสมุทร
๒๙/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๐

เด็กชายภูริภัทร ขันชะลี
๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๑

เด็กหญิงสุปรียา ติงแสง

่

๒๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๒

เด็กหญิงชนิดาภา เสียงอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๓

เด็กหญิงอชิรญาณ์ จันทร ๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๔

เด็กหญิงพัชรี วงษ์บ้านหว้า ๕/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๕

เด็กชายยุทธพงศ์ บุญยืน

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๖

เด็กหญิงสุภินันธิญา วันทา
๑๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๗

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญประสิทธิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)
บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองชุม
๑๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)

บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๐๙

เด็กชายขนิษฐา ศักดิสิงห์

์

๑๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๐

เด็กหญิงภุมวารี เสน่วงศ์ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๑

เด็กหญิงณัฐฑริกา พืนทอง

้

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๒

เด็กหญิงสุชัญญา วรามิตร
๒๔/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๓

เด็กหญิงชนาภา แสงกล้า
๑๖/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๔

เด็กหญิงปนัดดา สาลิกา
๒๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๕

เด็กหญิงนภาลัย สายธนู ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนศรีศึกษา บ้านแขม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๖

นางสาวอรวรรณ กัญญาทอง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๗

นายอมรเทพ พูลเพิม

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๘

นางสาววิภาวดี เนียงภา
๑๒/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๑๙

นายสมิทธ์ ลาธุลี
๐๔/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๐

นางสาวกชวรรณ สายทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๑

นางสาวนิตยา ภิญโญ
๑๕/๐๑/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๒

นางสาวเมธินี โตประเสริฐ
๒๑/๑๑/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๓

นางสาวนิตยา ธรรมนิยม
๒๗/๐๖/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๔

นางสาวพิมพิกา พันธ์บุบผา

๑๑/๑๒/๒๕๓๗

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๕

นางสาวอนุตตรีย์ โข่กำนัน
๐๒/๐๓/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๖

นางสาวปวีณา คำเรืองบุญ
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วัดอุดมพัฒนา  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๗

เด็กชายไกรเพชร สามิลา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๘

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ไตยวงษ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๒๙

เด็กชายเฉลิมชัย สมาฤกษ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๔ / ๓๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๐

เด็กชายธนะพัฒน์ พาผล
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๑

เด็กชายพลพัฒน์ บุญไชย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๒

เด็กชายอนุสรณ์ อดทน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๓

เด็กชายอุทิศ ไชยพล
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๔

เด็กหญิงเกษร สิงสู

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๕

เด็กหญิงญดาพร สอนอาจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๖

เด็กหญิงปณิตา บุญไชย
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๗

เด็กหญิงพรรณภา พิมพา
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๘

เด็กหญิงหยกมณี โอภาพ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๓๙

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศิลริ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๐

เด็กหญิงวิมพ์วิภา ศรีการะบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๑

เด็กหญิงศุภธิดา จวบบุญ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๒

เด็กหญิงสุกัญญา ทิมาบุตร
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา เค้ามูล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา จันทะมาลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๕

เด็กหญิงสุชาดา วรรคสังข์
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๖

เด็กชายสุพัฒน์ ชารอด
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๗

เด็กหญิงนคนันทินี โปทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๘

เด็กชายชินวัตร นันตะโน
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๔๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

อ่อนเป
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๐

เด็กหญิงวิจิตรา แสงทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๑

เด็กชายธนาวุฒิ ห่วงทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๒

เด็กชายชัยชนะ ไตยสิงห์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๓

เด็กชายวันทนา มานะโส
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๔

เด็กหญิงเมทินี นันตะวงศ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๕

เด็กชายพรอุบล สีชาลู
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๖

เด็กชายนิมิตร ไชยฤทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดโนนงาม  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๗

เด็กหญิงดวงกมล ศรีทา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๘

เด็กชายธนากร บุญลา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๕๙

เด็กชายธราเทพ เหมกระจ่าง
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๐

เด็กชายชัยรัตน์ สามิลา
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๑

เด็กชายจักรภพ วงศ์คำพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๒

เด็กชายภูวนัตน์ สมใส
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๓

เด็กหญิงศศิธร อาศัยสงฆ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุรันต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๕ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงอรทัย เสนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๖

เด็กชายณัฐพล ยศศิริ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๗

เด็กชายวราเทพ พรมมี
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๘

เด็กชายนันฐภัท โสมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๖๙

เด็กหญิงจารุณี ประสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๐

เด็กหญิงดารุณี สังขะโห
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๑

เด็กหญิงอนงค์นาถ อาจอ่อนศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๒

เด็กหญิงปยธิดา บุญโสภา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๓

เด็กหญิงวิภาวรรณ เชือเดิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๔

เด็กหญิงพลอย แพงคำลา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๕

เด็กหญิงเบญจมาศ ศรีจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ กันยา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๗

เด็กหญิงสโรชา กาบแก้ว
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๘

เด็กหญิงสุนันทา เสนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๗๙

เด็กหญิงวรรณนิภา แถลงสุข
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๐

เด็กหญิงพลอยชมพู แก้วศิริ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๑

เด็กหญิงวราพร แพคำลา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๒

เด็กหญิงปยภรณ์ ภูกองไชย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๓

เด็กหญิงดวงฤทัย สมมาคูณ
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๔

เด็กหญิงอรอุมา วันลี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๕

เด็กหญิงอนุศรา กิงแก้ว

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๖

เด็กหญิงปยธิดา จันทาอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๗

เด็กชายสฤษดิ

์

หนุนวงศ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๘

เด็กชายธนาวุฒิ วัลลีย์
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๘๙

เด็กชายชรินธร ละศรีนวล
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๐

เด็กชายอนิสรณ์ เพ็งแจ่ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๑

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ทองวงศ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา ละวันทา
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๓

เด็กหญิงนันทนา สายราช
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๔

เด็กชายภาคภูมิ ช่วงชัย
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง วัดหนองบัวหลวง  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๕

เด็กหญิงเจนจิรา เรียงพัฒน์
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๖

เด็กหญิงพัชราวดี ผาหยาด
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๗

เด็กหญิงวราการณ์ สารสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๘

เด็กหญิงณชนก พรมจำปา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๐๙๙๙๙

เด็กชายธีรภัทร ท้าวมา
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๖ / ๓๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๐

เด็กชายรัตชภูมิ พิลาภ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๑

เด็กชายคณิศร ภูติรักษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๒

เด็กชายธรรมนูญ วันชา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๓

เด็กหญิงศุภวรรณ เพียรมัน

่

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๔

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คำศิริ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนก่อ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๕

เด็กชายบุญเลิศ แสงหิน
๒๓/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๖

เด็กชายสหชาติ สมพล
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๗

เด็กชายอภินันท์ ศรีบุญเรือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๘

เด็กชายสิทธิพล ประสานตรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๐๙

เด็กชายปณณพล คงมิง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๐

เด็กชายกิตติคุณ รัตนโสภา
๑๙/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา รินชาลี
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอน นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๒

เด็กชายธีรยุทธ แพงถิน

่

๑๕/๑๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๓

เด็กหญิงรัชชนก สุดเต้
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ บุญเสริม
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๕

ศิวกร เสนกรรหา
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๖

เด็กชายภัทรพล ลาโกน
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๗

วายุ ผาจันทร์
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาจ่าย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๘

เด็กชายเดชสุวรรณ ผาหยาด
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๑๙

เด็กชายสมพล จันทร์หอม
๒๖/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๐

เด็กชายภูริภัทร นามโสม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๑

เด็กชายระพีภัทร ผาหยาด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สมมุติศรี
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๓

เด็กหญิงชณิฎาภรณ์ ผาหยาด
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๔

เด็กหญิงปวีณา มาประสม
๒๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๕

เด็กหญิงสุริศา หาระสาร
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๖

เด็กชายปณณวิชญ์ สายสี
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๗

เด็กหญิงรมิดา สายสี
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๘

เด็กหญิงพรพรรณ วงศ์แหวน
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๒๙

เด็กหญิงวรรณวิภา โลมจันทร์
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๐

เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์เวียง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๑

เด็กชายกิตติทัศน์ กันแต่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๒

เด็กชายจักรพันธ์ สุยังกุล
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๓

เด็กหญิงรัตติการ กำดำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๔

เด็กหญิงปารวี กัญญะลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ นาดอกไม้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๕

เด็กชายธวัชชัย เนืออ่อน

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๖

เด็กหญิงชลิตา อานนท์
๒๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิงห์สีทา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๘

เด็กหญิงเจนจิรา โพตะกาว
๒๙/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๓๙

เด็กหญิงเทียมฟา ภูมามอบ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๐

เด็กหญิงชลธิชา ท้าวมา
๑๘/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๑

เด็กหญิงนิศานาถ พันวิลัย
๒๒/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๒

เด็กหญิงฉันทิสา สาริแสง
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๓

เด็กชายธนโชติ วงษ์พันเขตต์
๒๘/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๔
เด็กหญิงพีรภาพรรณ พรหมมา

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๕

เด็กหญิงภรรณภา สินธุวัตร
๒๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๖

เด็กชายอนันตชัย สุดามาตร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๗

เด็กหญิงกัลยาณี บุญตาระวะ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อัมพร
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๔๙

เด็กหญิงสิริกร กัญญะลา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๐

เด็กชายศักดิธนิตย์

์

ไตรรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยฝาย นาดอกไม้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๑

เด็กหญิงกุลธิดา ยาหอม
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๒

เด็กชายสมพร คะรินรำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๓

เด็กหญิงวิยดา พรมหนา
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๔

เด็กหญิงนวลนภา วงศ์สุนา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๕

เด็กชายวรเชษ์ คุระนันท์
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทัพธานี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๗

เด็กหญิงพัชรี ชมจันทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ คำหงษา
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๕๙

เด็กหญิงอรอุมา บรรติราช
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๐

เด็กหญิงอทิตยา คำหงษา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๑

เด็กหญิงนำเพชร เรืองเนตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๒

เด็กหญิงปยนุช สืบเสาะจบ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๓

เด็กชายวัชระ พานิช
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๔

เด็กหญิงรัตน์ดาวัลย์ เชิดชัย
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น วัดร่องคันแยงใหญ่  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๕

เด็กชายธนชาติ ใต้โพธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตามุย วัดสว่างท่ากุ่ม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๖

เด็กชายทิวากร จันทร์เทพ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดวงแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชุมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๖๙

เด็กหญิงรัตติกาล สิงห์ธรรม
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๘ / ๓๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๐

เด็กหญิงจิรารัตน์ นาจาน
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๑

เด็กหญิงณัฐชา วงษาไชย
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๒

เด็กหญิงณัฐพร ชาวประมง
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๓

เด็กหญิงรพีพรรณ ปองสา
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๔

เด็กหญิงชฏิยาพร มากดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๕

เด็กหญิงธนพร วงษ์จำปา
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๖

เด็กหญิงจิตรลดา มากดี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๗

เด็กหญิงนาราภัทร แสนทวีสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๘

เด็กชายชาญชัย คำมัน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๗๙

เด็กหญิงสุธิดา อ่อนศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๐

เด็กหญิงปยฉัตร สุธรรมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๑

เด็กหญิงอำพรรัตน์ พิมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา ชบารัมย์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๓

เด็กชายสำราญ กำหิน
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๔
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ ดวงแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๕

เด็กหญิงอภิญญา พรมจันทา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สว่างเวฬุวัน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๖

เด็กหญิงนภา นาหมืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง วัดวังอ่าง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๗

นางสาวกานต์มณี สอนยามน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๘

นางสาวธัญญลักษณ์ เสาศิริ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๘๙

เด็กหญิงบุญยรัตน์ ก้านทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๐

เด็กหญิงสุพัตษร หลักรอด
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๑

นางสาวธิดารัตน์ โพธิขาว

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๒

เด็กหญิงพรธิดา สันตะบุตร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๓

นางสาวจิภาวรรณ แสนไกร
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๔

นายระพีพัฒน์ ก้านทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๕

เด็กหญิงบุญนิสา บัวใหญ่
๑๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๖

นางสาวปลิยาพร คำจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๗

นางสาวสิริมาศ สุวรรณบุตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๘

นางสาวภัทรวดี ยุบลวัตน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๐๙๙

นายชัยณรงค์ ขันอ่อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๐

เด็กหญิงณัฏฐนิช หอมดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๑

นางสาวจันทร์จิรา สุจริต
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ชูบุญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม หนองเปด  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๓

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พรมโสภา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๔

เด็กชายวิชานนท์ จันทมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๘๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๕

เด็กชายบรรหาร ต่อน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๖

เด็กชายดลพร ว่องไว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๗

เด็กชายธนากร ศรีเสนา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๘

เด็กชายธีรเดช ไชยงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๐๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ ตรีสุวรรณ
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๐

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สีหล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๑

เด็กชายกิตตินันท์ โพธิราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๒

เด็กชายธีรภัทร สุพรรณสาย
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ โอสาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๔

เด็กชายชยณัฐ อุปชฌาย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๕

เด็กชายโศธนพงษ์ ชิงกลาง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๖

เด็กชายนัตถะชัย วงศ์สิงห์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๗

เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีวงษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๘

เด็กหญิงปยะพร ทองคำนุช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๑๙

เด็กหญิงมัญชุสา โพธิราช
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๐

เด็กหญิงศุภาวรรณ พรมรัตน์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๑

เด็กหญิงฐิติมา ประยงค์แย้ม
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วมิง

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๓

เด็กหญิงวรรณพา นิติธรรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๔

เด็กหญิงกรวลัย แก้วสาลี
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๕

เด็กหญิงปาริฉัตร ทิณพัฒน์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๖

เด็กหญิงมันฑิตา โพธิราช
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๗

เด็กชายศักรินทร์ ราชจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๘

เด็กชายธนวัฒน์ พูลพล

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๒๙

เด็กชายอนุชา พิมพ์โสดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๐

เด็กชายธีรเดช ลานนท์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๑

เด็กชายเอกรัฐ โพธ์ชัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๒

เด็กชายอดุลวิทย์ โอสาน
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๓

เด็กชายพัณธการ มูลจิตต์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๔

เด็กชายณัฐภูมิ คุณสมบัติ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๕

เด็กชายนราวิทย์ ตันสกุล

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๖

เด็กชายธนานันท์ สังโส
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๗

เด็กชายเอกภัทร ชนะนิล

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๘

เด็กชายธีรพัฒน์ กุลธิ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ ท้าวหงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๐

เด็กหญิงชนกานต์ ลักขะนัติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๑

เด็กหญิงนวรัตน์ ร่วมสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๒

เด็กหญิงสุภาวิณี ตะโสฆะรัตน์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๓

เด็กหญิงบุษราคัม สำราญรินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๔

เด็กหญิงสิราวรรณ จันโท
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๕

เด็กหญิงอันทิพร เรืองรัตน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๖

นางสาวนิลณี สุกลา
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๗

เด็กชายเรืองศักดิ

์

ไชยรัตน์
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๘

เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ต้นเกษ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๔๙
เด็กชายสิทธิทัศน์ศักดิ

์ ์

สีหล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๐

เด็กชายธันวา ทองนาค
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๑

เด็กชายธนากร พรมลุน
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๒

เด็กชายณัฐวัตร ต่อน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๓

เด็กชายพัชรพล สังวาล
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๔

เด็กชายพิทยาวุฒ พลยา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๕

เด็กหญิงอริสรา ดอกจันลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๖

เด็กหญิงอรวรรณ ลำเลียง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๗

เด็กหญิงจุฬาพร เขจรลักษณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๘

เด็กหญิงปยะดา บุตรแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๕๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ จำเริญ
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๐

เด็กหญิงทิพย์ธิดา แสวงหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ จันโท
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๒

เด็กหญิงนัททชา บัวทอง
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๓

เด็กหญิงณิชากร วิสาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๔

เด็กชายเพรชนิล จันทรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๕

เด็กชายนัฐพงษ์ ทองคำนุช
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๖

เด็กชายธนสร ก้อนคำต้น

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๗

เด็กชายสุรพงษ์ ก้อนแก้ว
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๘

เด็กหญิงพรนภา บุตรแสง
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๖๙

เด็กหญิงรวินันท์ สาระปญญา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๐

เด็กหญิงวิจิตรา ปดนาพันธ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ พุฒประเสริฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๒

เด็กหญิงสุภาวดี รสชาติ
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๓

เด็กหญิงกุลวดี กองแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๔

เด็กหญิงพรสวรรค์ เพชรดี
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๑ / ๓๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๕

เด็กหญิงวิลาวัลย์ โคพะทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๖

เด็กหญิงวรนุช แสวงใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๗

เด็กหญิงพัชรี เพชรดี
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๘

เด็กหญิงรมณียา บุตตะแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๗๙

เด็กชายสายฟา ผ่องศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๐

เด็กหญิงพรธิตา ชาริโท

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๑

เด็กหญิงพรนภา พรมโสภา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๒

นายอัษฎาวุฒิ สถานสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๓

นายทิชานนท์ สาวรีย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๔

นายจตุพล กลไกล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๕

นายธนากร กลไกล
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๖

นางสาวพิสมัย แก้วหิน
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๗

นางสาวธันยธรณ์ สายบุตร
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๘

นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มจันทร์
๑๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๘๙

นายมนตรกฤต วิลานันท์
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๐

นายอนิรุธ อุภัยศรี ๘/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๑

นายรัฐพล สายเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๒

นายชัยพร ทัดศรี ๓/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๓

นางสาวพัชริดา ทารักษ์ ๓/๕/๒๕๔๔ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๔

นางสาวชุติมาภรณ์ ทันเต
๒๐/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๕

นางสาวหฤทัย บรรเทา
๒๖/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๖

นายสิทธิศักดิ

์

คำโส ๒/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๗

นางสาวกมลทิพย์ พลยา

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๘

นางสาวศศิธร ด้วงทอง
๑๗/๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๑๙๙

นางสาวนัทธิภรณ์ พลศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๐

นางสาวกิตติลักษณ์ บัวใหญ่
๒๕/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๑

นางสาวพรชิตา วิลานันท์
๒๑/๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๒

นางสาวกิตติภรณ์ แสนโพธิ

์

๑๗/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๓

นางสาวพิกุลทอง สายสุด
๓๑/๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๔

นายวิทักษ์ โกสันต์
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๕

เด็กหญิงวรรณภา ก้อนคำตัน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๖

เด็กหญิงบุษกร ต่อน้อย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๗

เด็กหญิงอรทัย โคพะทา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สงกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคู โพนทอง  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๐๙

เด็กหญิงอลิชา สียางนอก
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเขือนแก้ว

่

วัดคำเขือนแก้ว

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๒ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๐

นางสาวปราณี ทวีทอง
๒๙/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๑

นางสาวศิริธรณ์ บุญศักดิ

์

๙/๕/๒๕๒๙ กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๒

นางสาวศิริวรรณ ลือชา
๒๗/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๓

นางสาวสุภัค โยธี
๑๑/๕/๒๕๒๗

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๔

นายสุริยะ บุญศักดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอสิรินธร วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๕

เด็กชายแสนดี ส่วนบุญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๖

เด็กชายอนุชา ทัศเทียม
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๗

เด็กชายพีรพันธ์ จันทร์ชะนะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๘

เด็กชายปรีชา พูลผล
๑๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๑๙

เด็กชายสุรเทพ วงษ์ศรีกุล
๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๐

เด็กหญิงปนัดดา บุญเถิง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๑

เด็กหญิงรัตนากร บุญมานันท์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทร์เกษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๓

เด็กหญิงพลอยไพลิน ฟองเทศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๔

เด็กชายคฑาวุธ กันยุดม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๕

เด็กหญิงอุมาภร ส่งเสริม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๖

เด็กชายนินธนา โคตรหา
๐๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๗

เด็กชายสุริยา จำปาศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๘

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วงาม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๒๙

เด็กชายชาญชัย สอนคุณ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๐

เด็กหญิงสุพัตรา ปสนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๑

เด็กชายเลิศอำนวย ต้นสาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๒

เด็กชายธนธรณ์ สมิตร
๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๓

เด็กชายอรรถราวุฒิ ลูกคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๔

เด็กหญิงลักษมี สุวรรณะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๕

เด็กชายภุชางค์ สนอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๖

เด็กหญิงกิตติมาพร ห้วยใหญ่
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

วัดหัวสะพาน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เค้ามูล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๘

เด็กชายธนศักดิ

์

พาสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๓๙

เด็กชายคมเพชร แสนศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๐

เด็กชายประสิทธิพร สมเสาร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๑

เด็กชายปฎิพัทธ์ ไพรจิตร
๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๒

เด็กชายเพชรเกษม ผลสินธ์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๓

เด็กชายคณิศร ดวงสินธุ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๔

เด็กชายศศิพงษ์ ห้องแซง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๓ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๕

เด็กหญิงอภัสรา ชาตะพันธ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา หาทรัพย์
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๗

เด็กหญิงอัจฉราพร เหลากลม
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๘

เด็กหญิงปนัดดา ดวงสินธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๔๙

เด็กหญิงกัลยาเนตร แสนทวีสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๐

เด็กหญิงผกาวรรณ วีสี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๑

เด็กหญิงโสภิษตา ทองเหลือ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๒

เด็กหญิงนิชา จำปา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๓

เด็กหญิงธัญญเรศ สีสุข
๑๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๔

เด็กชายกฤษฎา ลือชา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๕

เด็กชายพัฒนากร ทักทิน
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๖

เด็กชายจตุรพงศ์ ทรัพย์ศิริ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๗

เด็กชายอนุชา จำปา
๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๘

เด็กชายกิตติชัย จำปานันท์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๕๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ พาสุข
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๐

เด็กชายวันชัย ใจแช่ม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๑

เด็กชายถาวร พาสุข
๑๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๒

เด็กชายภานุวัฒน์ วงพันธุ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๓

เด็กชายภัครพงษ์ ทองเหลือ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๔

เด็กชายสันติสุข ทรัพย์ศิริ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๕

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ผิวพงษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๖

เด็กหญิงพรวิภา แดนกาไสย
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๗

เด็กหญิงนันทนา พาสุข
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๘

เด็กหญิงเหมือนดาว สิงห์ศิลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๖๙

เด็กหญิงสิริสุข กองสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๐

เด็กชายบดินทร์ ทักทิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๑

เด็กหญิงเนติรัตน์ หาญจันทึก
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๒

เด็กชายโชคทวี แสนทวีสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๓

เด็กชายเรืองศักดิ

์

รักมัน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๔

เด็กชายอนุรักษ์ ทองคำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๕

เด็กหญิงวรัญญา บุญรอง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๖

เด็กหญิงอทิตยา ศรีพงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๗

เด็กหญิงอภิญญา แสนทวีสุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อินหอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๗๙

เด็กชายเจษฏาพร มาลาวัน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๔ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๐

เด็กชายนที ดวงสินธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๑

เด็กหญิงอนุธิดา สิงศิลา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๒

เด็กหญิงบุษบากร กองแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๓

เด็กชายกิตติภัต มีหิริ
๑๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๔

เด็กชายพรชัย ดวงคำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๕

เด็กชายธนพล หงษ์ภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๖

เด็กหญิงมลฤดี ประดา
๑๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๗

เด็กหญิงดาราวรรณ กุลเพชรคติธร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๘

เด็กหญิงจิรนันท์ คำล้าน
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๘๙

เด็กหญิงกัญญาภัค มูลสินธ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๐

เด็กหญิงนฤมล แก้วนิล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๑

เด็กชายฐาปกรณ์ ทองเหลือ
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

คำข่อง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๓

เด็กชายชนาพร ทรัพย์ศิริ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๔

เด็กชายธาริต ทองเทพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๕

เด็กหญิงแคทรียา แสนอุบล
๑๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๖

เด็กหญิงนัฐพร ประสานสอน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๗

เด็กหญิงศศิธร วงศ์สวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

แสงราช
๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๒๙๙

เด็กชายสุทธินันท์ หาทรัพย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๐

เด็กชายอมรินทร์ ทรายทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๑

เด็กหญิงศุภาลักษณ์ วงค์พันธ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา นนท์ศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๓

เด็กหญิงสุภาดา ทองทวี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๔

เด็กหญิงสุภาพร มูลสิน
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๕

เด็กชายสิทธิพล ทองล้วน
๐๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๖

เด็กชายจารุวัฒน์ ทรัพย์ศิริ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๗

เด็กชายสุวรรณ เพชราเวช
๑๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๘

เด็กชายชยานันท์ ลีลา
๐๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๐๙

เด็กชายศาสตรา วงศ์พันธ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๐

เด็กชายไชยวัฒน์ จันทร์คำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๑

เด็กชายชนเดช พงศ์งาม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๒

เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยผา
๒๘/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๓

เด็กชายธรรมนูญ ศิริรึก
๑๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๔

เด็กชายปญญา รอดจากเข็ญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๕ / ๓๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๕

เด็กหญิงดุจดาว ผลขาว
๒๕/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๖

เด็กชายธีรวัฒน์ จำปาศิริ
๐๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๗

เด็กชายนพสิน กมุททรง
๓๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๘

เด็กชายรถสมารินทร์ คุตนา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๑๙

เด็กชายสถาพร ขันตี
๓๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๐

เด็กชายสิทธิชัย คำข่อง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)

วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๑

เด็กหญิงยุพิน แสนทวีสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์)
วัดผาสุขนาราม  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ทาทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๓

เด็กหญิงสุพิชญา ท้าวมา
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๔
เด็กหญิงจันทร์จิราพร

อุ่นคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๕

เด็กชายพันกร สุวรรณภาพ
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ผาจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ อุ่นคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๘

เด็กหญิงจีรนันท์ บุญมี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๒๙

เด็กหญิงวรรณ์วิภา อานนท์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๐

เด็กหญิงวรรณ์วิสา อานนท์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๑

เด็กหญิงขวัญฤดี แก้ววงษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านงิว

้

วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๒

เด็กชายกฤษฎา เสนามนตรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๓

เด็กชายณัชพล โพธา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้ววงษา
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๕

เด็กชายธวัชชัย เย็นสนาน
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๖

เด็กชายธีรเดช พุฒหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๗

เด็กชายบัญญัติ พุทธบุรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๘

เด็กชายพรพิชัย ศรีสูงเนิน
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๓๙

เด็กชายพิชิตพงค์ ศรีลัง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๐

เด็กชายวัชราพล โกศล
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๑

เด็กชายวัฒนา สิงห์สา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๒

เด็กชายศรายุทธ คงทน
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๓

เด็กชายสราวุฒิ ภูงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๔

เด็กชายสหกิจ ทาก้อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๕

เด็กชายสุทธิชัย เวชสาร
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๖

เด็กชายอลงกรณ์ อรอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๗

เด็กชายอาทิตย์ อานนท์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา แสนศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๔๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อัจฉฤกษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๖ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๐

เด็กหญิงกัญติญา นามวงค์ษา
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๑

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ วิเทียนเทียบ
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๒

เด็กหญิงชุติมา พรจันทร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๓

เด็กหญิงทรงอัปสร ผาสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๔

เด็กหญิงนิตยา ทองงาม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๕

เด็กหญิงภัทลี คำสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๖

เด็กหญิงวรกมล ขาวสะอาด
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๗

เด็กหญิงวรรณิภา มันราช

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๘

เด็กหญิงวิชญาพร อุปราวัลย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๕๙

เด็กหญิงบุญทิตา ทัดศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๐

เด็กหญิงเอืออาทร

้

ศุภะษร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๑

เด็กชายกฤษนพงศ์ รวมโคตร
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๒

เด็กชายเชียวชาญ

่

เล็งสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๓

เด็กชายตะวัน บุญยงค์
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๔

เด็กชายทศพร ท้าวมา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ จันทรุกขา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๖

เด็กชายปริญญา ท้าวหงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๗

เด็กชายพิพัฒน์ กันเดช
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๘

เด็กชายเสกสรร จันทร์แสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๖๙

เด็กชายอนุทัย แก้วศรี
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๐

เด็กหญิงชมพูนุช ทัศพันธ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๑

เด็กหญิงนันทิญา ทองเทพ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๒

เด็กหญิงนาตยา ได้เลิศ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๓

เด็กหญิงนิภาพร บรรพตาธิ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๔

เด็กหญิงปวิญญา พลมาก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๕

เด็กหญิงผกากรอง กรานต์พรมมา
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๖
เด็กหญิงเมฆฤทัยวรรณ

โพธิกลาง

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๗

เด็กหญิงมุทิตา แพงดา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๘

เด็กหญิงวรรวิภา นนเข็มพร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๗๙

เด็กหญิงวิภาดา ขนทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๐

เด็กหญิงสุกัญญา อาภรศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๑

เด็กหญิงสุพิชญา ทำไถ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๒

นายณัฐนัน ตันไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๓

เด็กชายธนากร สายสี
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๔

เด็กชายพงษธร กุก่อง
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๗ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๕

เด็กชายศักดา แก้วกลม
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๖

เด็กหญิงจินตนา ศรีหล้า
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๗

เด็กหญิงดุษฎี เวชสาร
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๘

เด็กหญิงพรพรรณ กุก่อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๘๙

เด็กหญิงมุตา พงษ์พันธ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๐

เด็กหญิงวรัญญา เเสงเเก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๑

เด็กหญิงสุพาพร เนืออ่อน

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๒

เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๓

เด็กชายพัชรพล เนืออ่อน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๔

เด็กหญิงณีรินทร์ พรมจำปา
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๕

เด็กหญิงวิจิตรา เวชสาร
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๖

เด็กหญิงสุนทรี ซึงพรม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๗

เด็กชายนที ดอกเด็น
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๘

เด็กชายปณิธาน ภูมิสิงห์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๓๙๙

เด็กหญิงสมไสว ทาก้อน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๐

เด็กชายพีรรัตน์ เวชสาร
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๑

เด็กหญิงจิรนันทร์ มูลราช
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๒

เด็กหญิงชุติมา เนืออ่อน

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๓

เด็กหญิงสุกัญญา ยังยืน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๔

เด็กหญิงอามรรัตน์ เหล่าสิงห์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๕

เด็กหญิงปยพร ท้าวมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๖

นางสาวอลิษา กองแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๗

นายจิรวัฒน์ ท้าวมา
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๘

เด็กชายธีระพงษ์ พลพนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๐๙

เด็กชายวชิรวิทย์ ใบโพธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๐

นางสาวดวงหทัย คำแสงดี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๑

นางสาวดาริกา บุญพา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๒

เด็กหญิงไพรพนม ท้าวมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๓

เด็กหญิงลดาวัลย์ นนทไสย์
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๔

เด็กหญิงวรรณทนา กลินสุคนธ์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๕

นางสาวสุธาสินี สงด้วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๖

นายปุณยฤทธิ

์

ทุมเสน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๗

นายอภิรักษ์ คณะศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๘

นางสาวปาน โพคาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๑๙

นางสาวสุธิดา อุปชฌา
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๘ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๐

นางสาวอุบลวรรณ สุดรักษา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๑

นายจรัญทร พิมพรัตน์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๒

นายประวิทย์ ลาวช่าง
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๓

นายวิรุต ปูคะภาค

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๔

นายอภิสิทธิ

์

อินทะนาม
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๕

นางสาววรรณกานต์ พงษ์พันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๖

นางสาวสุพัชราภรณ์ ทุมยา
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๗

นางสาวสุมินทรา กรานต์พรมมา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๘

นางสาวอริสษา โคตรดก
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๒๙

นางสาวอวิภาวดี อัจฉฤกษ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๐

นายบริพนธ์ สิงห์สา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๑

นายบริพันธ์ สิงห์สา
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๒

นายณรงค์ชัย กาเผือก
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๓

นางสาวพนิดา พิลาภ
๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๔

นายนนทวัตร พิมพกรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๕

นางสาวเปรมวดี สีชืน
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๖

นายกล้าณรงค์ชัย ท้าวมา
๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๗

นายเกรียงไกร ธรรมแก้ว
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๘

นายพิเศษ จิตโอบอ้อม
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๓๙

นางสาวอารีรัตน์ ศิริสุภะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๐

นางสาวศิริลักษณ์ แสงดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๑

นางสาวทับทิม ไชยเชต
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา วัดมงคลสวรรค์  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๒

เด็กชายธนาเทพ ทองชาย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๓

เด็กชายณรงกรณ์ บุญยงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๔

เด็กชายเพชรกล้า ประกอบแก้ว

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๕

เด็กชายสัณฐิติกร ท้าวมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๖

เด็กชายภาณุทัต บุญยงค์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๗

เด็กหญิงธิติมา ศุภษร
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๘

เด็กหญิงสาวิตรี เนืออ่อน

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ เทียมเพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๐

เด็กชายวีรภาพ พันธ์ผูก
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๑

เด็กหญิงสุชานาถ พลมัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๒

เด็กหญิงมนทิกา แสนศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๓

เด็กชายพิทักพล เกษียร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงศ์วันศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๒๙๙ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๕

เด็กหญิงตรีรัตน์ สาตรจีนพงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร ผิวงาม
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๗

เด็กหญิงสุจิตรา เนืออ่อน

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๘

เด็กชายเจษฎา ศรีชืน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๕๙

เด็กชายเพทาย บุญยงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๐

เด็กชายณัฐวุฒิ พรเชียงบรร

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา อุปคุปต์
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ สะอิ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๓

เด็กชายธีระ สุพรรณ
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๔

เด็กชายเดชาธร ภาพันธ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๕

เด็กชายพีรพล พลมาก
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๖

เด็กชายพีรพันธ์ แก้วเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ อุ่นคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๘

เด็กหญิงลลิตา ผาจันทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๖๙

เด็กหญิงภัทรธิดา พรมสำลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๐

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๑

เด็กหญิงสมพร สาระธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๒

เด็กหญิงสุพัฒตา ก้อนศืลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ก้องเสียง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๔

เด็กหญิงพรทิพย์ พันอนุ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๕

เด็กหญิงนิชานันท์ รีรักษ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๖

เด็กหญิงฐิติมา ชมทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ บัวแก้ว

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๘

เด็กชายวายุ คำหลอม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์นาม
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๐

เด็กหญิงตวงพร อุดมเลิศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๑

เด็กชายธนากร แดนกางแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๒

เด็กชายณัฐชนน แสงใส
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ วัดสมสนุก  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๓

เด็กหญิงนิตยา กุลสำโรง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๔

เด็กชายอัศม์เดช จันตรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๕

เด็กชายธนากร พรมคุณ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๖

เด็กชายอดิศักดิ

์

นวลทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๗

เด็กหญิงดรุณี บุญมาทน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๘

เด็กชายพีรณัฐ ศรีละ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๘๙

เด็กหญิงชลธิชา พลเยียม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดอุบลราชธานี  ๓๐๐ / ๓๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๐

เด็กชายธีระศักดิ

์

สิมาทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๑

เด็กหญิงกนิษฐา แก่นวงศ์คำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๒

เด็กหญิงแก้วตา อ่อนวรรณะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๓

เด็กหญิงพิศมัย ทาคำห่อ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๔

เด็กหญิงสายไหม บุญประชุม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๕

เด็กชายพีระพัฒน์ ไชยตะลุน

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๖

นายสุรพล คำกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๗

เด็กหญิงอินธิรา ชนะสิมา
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๘

เด็กชายนิกร เวียงคำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๔๙๙

นางสาวสิทธดา ปาคำทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๐

นางสาวพรพรรณ วงษ์สาลุน
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๑

นางสาวอภิสรา วงค์ตะลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๒

นางสาวอารยา ทองวัน
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๓

นายสหัสวรรษ มุ่งศิลป
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ วัดบ้านหว้าน  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๔

เด็กชายพิชัยธร วงศ์สามารถ ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๕

เด็กชายธาวิน หลอดแก้ว
๑๕/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๖

เด็กชายอัษฎาวุธ บุญเพรือง

่

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๗

เด็กชายจักรดุลย์ มูลอนุ
๑๐/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๘

เด็กหญิงปทมาพร โพธิพันธ์
๒๙/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๐๙

เด็กหญิงอภิญญา ดอกคำ
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๑๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ชอบจิตร
๑๖/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๑๑

เด็กชายธนากร กล้าหาญ
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๑๒

เด็กชายภานุวัฒน์ มะลิศรี
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๑๓

เด็กหญิงจิราภา เกสร
๒๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๑๔

เด็กหญิงณัฐวรา ลีลาศ
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

อบ ๔๕๖๐/๑๐๕๑๕

เด็กชายธนาธร โสภานะเวช
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเกิงหนองจิก

่

นำคำแดงใต้  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
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