
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดเลย  ภาค ๘

ส่งสอบ ๑๐,๐๘๕ คน ขาดสอบ ๓,๑๖๓ คน คงสอบ ๖,๙๒๒ คน สอบได้ ๕,๒๖๐ คน สอบตก ๑,๖๖๒ คน (๗๕.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงเขมจิรา วิรัญจะ

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายภานุพงษ์ สุภาไสย์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายพงศกร นางาม

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กชายพีรวิชญ์ พรมนิกร

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ แก้วกัณหา

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๖
เด็กชายวลากรณ์ ทุมโจ้

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย เขียนศรีอ่อน

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงชัญญานุช บุตรเต

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงดวงนภา สีหะวงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวารุณี นันตะลิ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ลีเบาะ

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงพิมพา พรมมาวัน

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงพิชยาพร สีเหลือง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงภัทธิยา ก้อนพิลา

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุธารัตน์ การนอก

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงเกศมณี ศรีเมือง

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงชีวรรณ คุณแพ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ อุ้มบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงสุกิญญา อุ่นสี

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงลลิตา สะดาแนน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงสิรินันท์ เทศโป

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กชายมนตรี กุรมร

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงดารารัตน์ สีชมภู

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายถิรวัฒน์ สีระ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายยศพล วงศ์อุทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายชาคริต ทาสุคนธ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายศุภเดช เฉือยไธสง

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงเกวลี ชัชวาลย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงนริศรา วิรัญจะ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กชายเศกสิทธิ

์

บรรลือทรัพย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กชายอนุวัฒน์ วงศ์โคกสูง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงปริญญาพร แวงโพธิสา

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงรจนา ทำนานอก

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงนันทิดา แสนยามูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงนิกษ์นิภา ชิณโชติ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายวุฒิชัย อยู่ประเสริฐ

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดินดำ วัดจอมแจ้ง  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายนิติชัยกรณ์ บือทอง

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ นันตะลิ

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายสุรยุทธ วรจักดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายศุภสิทธิ

์

แสนไชย
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงธิมลตรา ทุมทองหลาง

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ศรีนวลสูง

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงปาริตา ปานคำ

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงษศินา สาลีอาจ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงชาลิสา บุตรท้าว

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายอนุสรณ์ อุ่นแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายณฐกร ชูใจหาญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงปริชญา บุตรเต

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ โสภา

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายนครินทร์ นันตาวงศ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงจิรวดี เสนานุช

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงปยมาศ เหลาสุพะ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงวัลย์ลดา คำไล้

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายธนวัต โสจันดา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายกิตติพัทธ์ ศรีมงคล

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายภูริพัฒน์ บุตรท้าว

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ วัดบูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายพงศกร หิรัญโท

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายอาณาเขต คำยา

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายพุฒิเมธ วอดทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายรังสิมันตุ์ สีหา

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายสิทธิพล โสภา

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายภานุวัตร วรรณไชย

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายอัครวินท์ เมืองนาง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายปน ดวงศรี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงจันทร์วิศา วงษา

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงปนัดดา หมืนสา

่

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงทัตสรวง มังตา

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงอภิญญา ไตรดี

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงดวงพร วงศ์ศรีลา

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงสุพัตรา ไชโยแสง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงสุชาวดี วรรณไชย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงปนมุข วรรณไชย

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายนภสินธุ์ ศรีจำปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายธีระพงษ์ วรรณไชย

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายธีรโชติ สุธรรมมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายณัฐติกร แก้ววงษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๗ เด็กหญิงประกายแก้ว
หมืนสา

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงจันทร์สุดา ไชยพรมมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายพิเชษฐ์ ไชยพิมพ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผำ วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายณัฐกรณ์ สุโขยะชัย

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายอภิชาติ มันอาษา

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงจุฬารัตน์ พงษ์ชัยภูมิ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงไอยรา แสนมณี

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงณัฐพร แก้วศรี

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงปวรวรรณ จันทวงษ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงนุสรา ท้าวบุญชู

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

แนวประเสริฐ
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ราชพัฒน์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายวิทวัส วรินทรา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายศิลา โสมประโคม

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายธวัฒน์ชัย สุพรมอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายภัทรศักดิ

์

บุตรวิไล
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายนนทวัฒน์ ปตะแสง

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงรวิตา พรมศิริ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงวรรณวิษา แสนแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงสุพัตรา นาคสูงเนิน

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงปานวาด ราชศิลป

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงกนกอร เสริฐศรี

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงปณธิดา เกิดพระ

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ กรมทอง

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายฐิติกร จันทะคำแพง

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายชยพล ศิราธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอรุณทิพย์ พรมสิริโสภณ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงธนัชพร ศรีวงษา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงรภัสรดา สิมสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายอิทธิกร แก้วมี

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงธนภรณ์ จงกลาง

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงฐิตาพร เดชบรรทม

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายชนาธิป มนตรี

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายสิรภัทร คำภา

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ละลี

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายปจพล ทองคำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีมงคล

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กชายธนเทพ ชัชวาลย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายฐิติกร สุขทองสา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายไพรวรรณ เจดีย์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายมนัสวิน รากสี

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายอรรคเดช ชัชวาลย์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงณัฐชา สุพรมอินทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงศศิกานตฺ สารีแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงนงนุช ทะนันไชย

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงนุชนาถ ทองกลำ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงพรรณิกา ยอโง้ง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๔ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
ลันทมเหลือง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายสิทธิชัย เชียงรินทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงปาลิตา จันทะคำแพง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงณันฒิญา คณะศิริวงษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงสุกัญยา ศรีสองภา

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายเจษฎา จันทะวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔ / ๑๕๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายนำมนต์ ทองพา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงประภาพร พุทธมาตย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายธนาวุฒิ โสกันทัต

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายธนวุฒิ ไชยวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายณัฐศาสตร์ อุทรสิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายสุทิวัส พุทธมาตย์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายธาวิน แสนแก้ว

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายพันธมิตร แก้วงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายอภิโชค สุพรมอินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายทีปกร นามวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงแพร อาจแก้ว

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๑ เด็กหญิงเพชรรุจานันท์
สายสุวรรณ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายสุทธิกร ชะนะบัว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงโสรยา โสมายัง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวลลิตา ผาสง่า

๓๑/๓/๒๕๓๔
โรงเรียนบ้านนาโคก วัดศรีจันทร์  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายกนกพันธ์ ศิริโสม

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายกมลวรรธน์ ตุลยวัฒน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายกฤชชานนท์ เหล่าลาภะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กชายกฤตชัย ชินสุทธิประภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กชายกฤติเดช อันทะระ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายกิตติชัย ปลืมวงศ์

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายกิตติพร ทองเพ็ชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ พลดาหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ สุนาทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กชายกิตติภพ ปรัชญาบุญ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายเกรียงชัย ดวงจำปา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายเกียรติขจร ศรีใสคำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายแก้วขวัญ กันยายาว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายก่อสกุล บัวเวียง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายก้องภพ กุลทอง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายขวัญแก้ว กันยายาว

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายคณาธิป ประทุมสิทธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายจักรกรินทร์ อุดมพร

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายจักรวรรดิ

์

สุขัง
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายจิรวัฒน์ โชติอ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

พูนศรีวิวัฒน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายเจตน์สฤษดิ

์

วรรณประเข
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายเจษฏา แก้วชาเนตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายชนาภัท ชูเนียม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายชวนินทร์ บุตรเต

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายชัยณรงค์ แก้วแสนทิพย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายชัยภัทร ทองเวียง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายชัยวัฒน์ สันดุษิต

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายชาคริต เสนาแปลง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายชาญชยุต ทาทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายชินชนัตถ์ พรหมรักษา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายชินภัทร พรภิบาล

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายชินาธิป มีวันคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายโชติชยุตม์ จันพันธ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายไชยวัฒน์ โสนะชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายญาณวุฒิ พรมลา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายณรงฤทธิ

์

คำหยาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายณัฏฐชัย ชัชวาลย์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายณัฏฐชัย บุบผา

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายณัฐกิตติ

์

สีอ้วน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายณัฐชนน พรมศิลา

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายณัฐนนท์ ไชยคีนี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายณัฐนนท์ ดาวงษา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายณัฐนันท์ สิงห์ประเสริฐ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สุนทราวิรัช

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายณัฐภัทร เต่าเล็ก

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายณัฐภัทร วรจินดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายณัฐวุฒิ คำมุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ มูลที

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายเดโชพล อินยานวล

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายติณณ์ อุสาพรหม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายทรัพย์ทวี อุไร

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายธนธรณ์ สอนเพ็ง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธนบดี นามวงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายทัตธน มณฑา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายทัศนัย สุนทองห้าว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายธนกร อาจปาสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายธนกฤต แซ่เอีย

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธนดล ดีแฮ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายธนภูมิ แสนคำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายธนรัฐ วรรณชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายธนวัฒน์ แสนทวีสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายธนัชชา รัตนวุฒิชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายธนิก อุตสาหะชัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายธราดล หล้าทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายธราเทพ ทิพย์สุโข

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายธัชพล คำกำจร

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายธันวา รองเมือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายธีรบูลย์ ไชยสิทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายธีรภัทร แก้วกุ่ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายธีรภัทร ฝายจำปา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายธีรภัทร สารวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายธีรภัทร เสนสาย

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายธีรเมธัส จันทะวัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายธีร์จุฑา จัตุรัส

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายธีร์ปยะ พิริยะนิติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายนนท์ฐกานต์ บุตรเต

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายนพฤทธิ

์

ฤกษนอก
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายนฤบดี สิริสถิตย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายนัฐนนท์ โสแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายเนติธร ชุณหะสุต

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายเบญจรงค์ โนหลักหมืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายปณิธิพงศ์ พรมทา

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายปยุต ประสบมงคล

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กชายปรมัตถ์ รอดไทย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายประพันธ์กร คำมูล

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายปราบ ดีอุดมจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายปริญ จันตะบูลย์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายปญญพัฒน์ เณรตาก้อง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายปณณวิชญ์ วิริยะเลิศพล

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายปติพัฒน์ ศรีสวัสดิ

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายปยวัฒน์ ภูดินดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายปยังกูร จงใจ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายพงศ์วิรัญจ์ จันทะฟอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ น้อยตา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายพงศ์วรินทร์ พริมขจีพงศ์

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๑ เด็กชายพงษ์วัชรินทร์ พิมพาแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายพรพิพัฒน์ อุตรดิษฐ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายพริษฐ์ ธรรมสอน

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพลภัทร์ จันทร์สว่าง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายพศวัต ไฝจันทึก

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายพัทธนันท์ แม่นำใส

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายพันธกานต์ โสระสิงห์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายพิชญะ คำอ่อน

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์พานิชย์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพ์พัฒน์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายพีรวัฒน์ สอนสุรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายภานุมาศ พรมเงิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายภาสกร เขตสิม

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายภูตะวัน กุลมงคล

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายภูบดินทร์ รามศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายภูบดินทร์ ทิพย์เดช

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายภูภัทร สุยะวารี

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายภูมิภัทร รักษ์ศิริ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายภูมิรพี วรรณเลิศสกุล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายภูวดล

ธาดาอิสราพานิช
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายรณกร แสนสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์พาณิชย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายรัชชานนท์ วิยะนัตถ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายรัฐพงษ์ พินิจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายลภัสกร วงศ์โสภา

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายวชิรพงษ์ นามทองดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายวชิรวัส โสกัณทัต

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายวรเมธ อ่วมจันทะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายวสุพล สิงห์จันทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายวิชยุตม์ เจริญวัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายวีระพล ศรีบัวรินทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายวุฒิชัย ยูรยง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กชายศรัทธา เล็กกระจ่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายศาสตรพล จักรไชย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายศิวกร ศุภวงศ์วรรธนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กชายศิวนาถ เขตอนันต์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายศีล ใจวีระวัฒนา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายศุภวรรธน์ ศรีคำภา

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ทาสุคนธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายศุภสันต์ เหล็กคม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายศุภโชค ทิศอุบล

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายสพลดนัย อินทร์เพชร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายสรยุทธ์ บุญมีวิเศษ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายสัณหณัฐ ชาติโสม

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายสันต์ภพ ธนะสูตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายสานตวัน แก้วมณี

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายสิทธิโชค ชืนกลิน

่ ่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายสิริชัย ไมตรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายสุพรหมพล สร้อยพรม

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายสุรพิชญา ผาอินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายสุรวิชญ์ คิดเข่ม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายสุรเสกช์ บัวระภา

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายเสน่ห์ชัย แก้วกันหา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายอดิศร วงศ์ราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายอดิศร เวศมะโน

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายอนพัทย์ แสงครุฑ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ชุมเมฆ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายอนุชา มะนารัมย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายอภิชัย ดีบุรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายอภิรักษ์ สิงหา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายอภิวัฒน์ มะลิลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายอภิเชษฐ์ เสนานุช

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายอรรถพันธ์ ไชยแสงกล้า

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๔ เด็กชายอเล็กซ์ซันเดอร์
ไรยะเซน

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายอัครชัย ชัชวาลย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายโอมาลย์ สีหะวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงเชนิสตา ตราชู

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงกตัญุตา ทองแย้ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงกตัญุตา ปญจวุฒิวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงกนกพรรณ

เกียรติวัฒนเจริญ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงกนกรส พวงพิลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงกนกอร ผางสง่า

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงกนิษฐา เขียวทองสี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงกมลวรรณ พึงสุข

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงกรกมล จารุประกร

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงกรจิรา รัตนเพชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกฤตธีรา ศรีบุญ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกฤษติยา สิทธิเสนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงกษพร สอนสุภาพ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อมาตยกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงกัญญาภัค อุปแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงกัญญาภัทร หมืนหาวงศ์

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิโรจาส

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงกัตติกมาส คละสกุล

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีเชือ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงกานต์ทิตา สุติยะวัน

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงกิตติยาพร ไชยปะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงกีรติกา ชินบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงกุลณัฐ วัดศรีทานัง

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงกุลนันทน์ การอ่าน

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงกุลระวี นันตะลิ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงขวัญชนก อินทะจร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงขวัญพร นวลปด

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงขวัญหทัย ออดี ลีรอย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงเขมจิรา ลิภา

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงเขมิสรา วัฒนราช

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงคณิศร ทาแก้ว

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงจรรยพร สีมาส่งเสริม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงจิตศิกาญจน์ อนันต์แพงพุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงจิรวรรณ แสงพันธ์ตา

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา นันทคำศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงจิราพัชร จุตะโน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงจิราพัชร ดีอุดมจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนหลวงอุุด

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงจีรนัน สุวรรณชัย

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีภูธร

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงจุฑามาศ พรมโยธา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงเจนนภา ศรีจันทร์แก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงฉณิชา วงษ์ปอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงชญาณี ปตตาเน

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ปาระ

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชญาภา เสริฐศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงชฎาพร สารขัน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงชนัฐตา วงค์อนันท์

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงชนาภา มุลมาตร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงชนาภา มูลถวิลย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงชนิดา วัฒนะ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงชมพูนุท บุตรโคตร

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงชัญญานุช ผองแก้ว

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชันม์ชุดา อาจแก้ว

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บงแก้ว

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงชุตินันท์ ผิวมะลิ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงชุติมา รสโสดา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงญาณิศา ดีสุทธิ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงญาดา ดวงไพชุม

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงญานิศา มูลราศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงฐานิตา คงธนพิริยะพร

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงฐิติภัทรา มีตา

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงฐิติมา ดีวัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงฐิติวรดา ทวีวุฒิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงฑิตฐิตา โชคบัณฑิต

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงณฐกมล ชาวขำแก

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงณภัทรณิชา มาริบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงณัชชา ธีระโชติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โอนแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เดชขันธ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงณัฐธภา ยางสวย

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา พิมพ์รัตน์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงณัฐนิกา พลซา

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงณัฐพร สิงห์เทพ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงณัฐพร สุวรรณเกษม

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐวดี นามโคตร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เพชรนอก

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงดลพร เสริฐศรี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงดุริญา เสนาเสถียร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงทยาพัชร ศิริพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงทอฝน วันทองสังข์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงทัศนีย์ ทองอินทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงทิพย์มณี ยศปญญา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงธนพร สหายา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงธนพรรณ จันทศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงธนัชชา ห่อหุ้ม

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ วิจิตรพันธ์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงธัญญาพร ศรีบุรินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงธันยกานต์ สิมสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงธันยรัชต์ ดุงแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธันย์ชนก บัวงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงนพจุฑา เทียนสว่าง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงนันทิพร ผาลี

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงนันทิยา เพียรสำโรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงนันท์นภัส แสรกิตตะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงนิตย์นิภา พิมพ์พระลับ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงนิภารัตน์ พรมอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงนุชนิศา อินต๊ะบูรณ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนริศรา ผดุงรัตน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงบรรธิตา บรรพลา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงบัณฑิตา อามาตมูลตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงบุณยนุช สุวกุลศิริ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงบุรัสกร คำโสภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงปพิชญา ศรพรหม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงปภานัน สิงห์สถิตย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงประภัสสรณ์ เสริฐศรี

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงประภาณศิริ สายทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงประภาศิริ คงโพธิน้อย

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงปราณปรียา บุญพรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงปรีชญา ไชยา

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงปรีดารา ผุยแสงพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงปลายฝน อันบุรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงปวริศา ไชยรักษา

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นามมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงปญชิกา โคตรบัว

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงปานรดา บุตรเต

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงปาริตา พิมพ์สวัสดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงปาลิตา สิทธิ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงปยธิดา อ้วนศิริ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงปยะฉัตร ชุมพล

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงปยะธิดา ปาภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงปุณยนุช ศรีดัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ อินทรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงพนิตพร แก้วแสนเมือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงพรนัชชา สอนสุภาพ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กหญิงพรพรหม ยามดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงพัชญ์สิตา อินทร์วณิชย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงพัชราภา สุริยะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงพิชญา นรสีหา

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงพิชญา พวงจำปา

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพิชญานิน แก้วกัณหา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพิมนภัทร์ คำไล้

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีบุรินทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ลีกระจ่าง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงพิมพ์รพี ผลสลัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สิงห์เรือง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงพิมพ์อัมพร ชำนิยันต์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงแพรชมพู เกตะวันดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงแพรทอง คำคุณา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงแพรพลอย อุดมศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงแพรวา บุตรดีศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงภคพร ทองดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงภรภัทร เลิศอุดมโชค

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ สีแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงภัฑตราพร สารมะโน

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ ธนสิริกาญจน์

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงภัทรพรรณ โสดามา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงภัทรวดี ชมมณี

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี วิแสง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงมณฑิตา นิลจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงมณีจันทร์ คงสมพจน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ จิตไธสง

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ ไชยวรรณ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ ดิงวัน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงมัณฑิรา ทองคำแสน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงมาริสา ร่องชาติ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงมินตา โพธิสุวรรณ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงเยาวภา นวลสวาท

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงรัญชิดา พลซา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงรัตน์นรี มาลา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงรัตน์วิรุณ ลุนวิรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงลภัสรดา ผกากรอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงวราทิมา ศรีสันต์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงวรินทร์ ศรีทรงเมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงวารุณี อิมเอิบ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวิมลภัทร์ คำภีร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงศวิตา คณาภักดิ

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงศุภิสรา ไชยวรรณ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงศุภิสรา บุตรโยจันโท

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงสมาพร นิกรสุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงสโรชา สุนทราวิรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงสายรุ้ง วิจิตรจันทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงสาริศา ศรีบุญเรือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงสิริมา กรมทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงสิริวิมล มะลิสิงห์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงสิรีลักขณา ปากแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วผาบ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา ธรรมกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุชานันท์ กุณวงษ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุธาศิณี จิรมงคลไทย

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงสุธาสินี ชาวกล้า

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุธินี จันทร์คามคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงสุพิชา ศรีวิวัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสุรธิดา พวงราษฎร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงโสภิตนภา สิงหนารถ

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงหิรัณยกุล จินากลึง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงอนิศรา การเดิม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๔ เด็กหญิงอภิชญาภรณ์
ผิวเหลือง

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงอภิสรา ชนะทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงอมรรันต์ ศรีนารา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอมราพร ชนาราชฎร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงอริสา บุญสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงอรไพลิน โกมลไสย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงอังค์วรา ภูดานุ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงอัจฉรา วินากร

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอัญญาดา จันทร์อุทะ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา นามจันดา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๔ เด็กหญิงอาภรณ์รัตน์ แก้วดวงดี
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงอารียา มาตราคิด

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงอินทิรา ไชยรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงอิศราภรณ์ พรศิริวัฒนากุล

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงเอมวิกา ศรีจำปา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายโกเมนทร์ ศรีธัญรัตน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายจิตบุณย์ คำทา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายชัยวัฒน์ หอมจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายเชาว์ แก้วสมบัติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายฐานทัพ ภาคเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายณดล บุพาที

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายณภัทร สีหะวงค์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณภัทร พลหอม

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายณัฏฐชัย พลอยพุ่ม

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายณัฐกร วันโสภา

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายณัฐชนน ไชยเลิศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายณัฐวราวิทย์ โชติการพิพัฒน์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายดำรงศักดิ

์

หาญกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายเดชาธรรม ภูมิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายตะวัน กาญจนโกมล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายต่อตระกูล ธนะสูตร

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายต่อโชค สัตนาโค

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายแทนคุณ จันทองพะเนาว์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายธนพงษ์ ไชยโสดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายธนพัฒน์ เกษเกษร

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายธนากร ทิพยาวงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธนาธิป โฉมนคร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธราธิป บุตรเต

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายธีรพงศ์ พรมเลิศ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายนนทชา จันทราษี

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายนบนที ธีระนันท์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายนราวิชญ์ แสงโสดา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายปอมปน ถินแก้ว

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายพชร เพียซ้าย

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายวรกานต์ มูลศรี

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายวิภาส บุทธิจักร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ สมิติเมธา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงกนกกานท์ วงศ์ลา

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงกันติศา สิทธิชัยจารุเมธี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงกุลธิดา เปปเปอร์รอส

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงคีรีมาศ ศรีบัว

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขจันดา

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงโชติกา ทุมกำ

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงญาติกา โยธาภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงณัฐชญา ศาลางาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช ปสสาวัฒนะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา สุจันทร์ศรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงณัฐวดี จันทนา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ ศรีบุรินทร์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงทิพภาพร ศิริพิมพลอย

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงธนัญศิริ หารคำแพง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงนงนภัส สุธงษา

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงบุณยาพร ชุมพล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงเเพรวรุ่ง หุตาไชย

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ เกียรติก้องอำไพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงรินรดา โสวรรณ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงสุนิตา สารมโน

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสุภาลินี อันหนองกุง

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงหนึงหทัย

่

ตรีพัชรทิพย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงอภิชญา ศรีสมุทร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงกวิสรา พานหล้า

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายณัฐภัทร จันพินิจ

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายสิริชัย มาลาศรี

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายสุริยกานต์ เหตุเกษ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายศิริศักดิ

์

โสระสิงห์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ผิวพันธมิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสายพิรุณ แสนดา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายทรงพล แก้วกุลบุตร

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายพุฒิภัทร คำบุรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงฐิติพร ทองปน

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงธนกาญจน์ สืบสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงพรนิพรรณ บุตรราช

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงสุรัมภา พลเยียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายจินณวัฒน์ นามทองดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายชัยยศ ดู่ปอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายณภัทร์ มลตรีรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายดิลกพัทธ์ เพ็ญศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายมนัสวี ดีหามแห

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ชืนจิตร

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงนิสรา อองภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงบุร์สกร เร่งสมบูรณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงวินิจดา ผุยชาดำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายมานา ทรงศิลป

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายจิระเจตน์ ต้นก่อหลวง

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยพิทยาคม วัดศรีวิชัยวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายธนโชติ ไชยชนะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายธนาคม มณีศรี

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายพชร จันทวงศ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทรานุกร
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรัรักษาพล
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงกาญจนา เสนาใน

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงจันสุดา กล้าหาญ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงขวัญฤดี สีแสงรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงสุภรดา วรรณะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงพิมพ์มาดา วิจิตรปญญา

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ ศรีตะวัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายธีรวุฒิ งามดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงเกศรินทร์ นินจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงฑิฆัมพร แสนอินตา

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงชลธิชา แก้วลา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัตญา นวนโสภา

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงศศิธร วงศ์ราช

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงธิติมา ทรานุกร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงทิตยา พรหมภักดี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงศศิประพา มหามณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธันวงษ์ มหามณี

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงชุติมา กัณหาวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงนันธิดา ขันแก้ว

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ด้วงวิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงวรันญา ศรีบุรินทร์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงอุบลวรรณ โกดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายเณติพงษ์ กลางเสนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายภาณุพงศ์ ทองบาง

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงจิรภา สาตร์สมบุญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงกัลญารัตน์ ศรีชมภู

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงปริยาภัทร มาลา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงไพลิน จันทวงศ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุพรมอินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงพรพิมล อินทสิทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงพรพิมล ทองบาง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงกาญจนา โมทย์เทศ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายอดิศร มูลธรรมมา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ ไชยโสดา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายรุ่งเพชร แสงราช

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงสุพรรณณี บูชารัมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุพรรณณา บูชารัมย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงนภัสสร แก้วโวหาร

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงดวงมณี รัญอะรัญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงสงกรานต์ สาระมโน

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกกดู่ วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกิตติพงษ์ น้อยพา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายชินวัตร ภักมี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายไชยวัฒน์ แก้วบุตรดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงแก้วไพลิน มุ่งกลาง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงมณีรัศมี ใบโสภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงรัชนุช ปองทัพไทย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ กามูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงอรอนงค์ วงศ์คำจันทร์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุยะ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายอนุชิต จันทร์สว่าง

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายธิรายุทธ พิมพ์โคตร

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายจิรศักดิ

์

ทุมสงคราม

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงเนตรนภา วงศ์ลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงเกษมณี กองพอด

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาแขม วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายญาณภัทร บุตรเต

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายอนุชา พาลีวัน

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวิภาดา แก้วชาเนตร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายดนัย กันราช

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เสริฐศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายศักดินันท์ บุตรเต

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายนัฐวัฒน์ วงศ์จำปา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายพรหมเมศวร์ ทองสอาด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ บุตรเต

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงจุฑารักษ์ อินทะสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายกิตติคุณ เทพพุทธา

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายสิทธิกร จะตุเทน

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายวรเทพ พิมโคตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ บัวลา

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายธีรวิทย์ สิงหา

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายธันวา คำบูชา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงอรอุมา มุ่งแสง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายกฤษณะ พุทธมาตย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงท่าวังแคน วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายมารุต พุทธมาตย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงท่าวังแคน วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายณัฐ จันปตุ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงท่าวังแคน วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

สวนแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงท่าวังแคน วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พละศักดิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงท่าวังแคน วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงอุมากร ทำจำปา

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโปงท่าวังแคน วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๖๙
นายสมบูรณ์ ศรีทุมสุข

๓/๐๘/๒๕๓๕
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๐
นายวรากร สอนเสนา

๘/๑๒/๒๕๓๙
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๑
นางสาวพิราภรณ์ สุพรหมอินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๒
นางสาวพันวษา หาญกิติวัธน์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๓
นางสาววิจิตรา นาคเสน

๓/๐๙/๒๕๔๒
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๔
นายหลักเขตต์ มันคง

่

๕/๑๒/๒๕๔๑
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๕
นางอัญชลี ประเสริฐศิลป ๔/๑๐/๒๕๐๕ กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๖
นายพรประชา ลุนราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๗
นางสาวอาริษา สุจิมงคล

๑๙/๐๗/๒๕๒๙

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๘
นางสาวนันทวัฒน์ มันคง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๗๙
นายสายัน สุวรรณคำ

๓๐/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๐
นายณัฐพล วิชาเครือง

่

๑๕/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๑
นางสาวนิรมล ศรีภูมิ ๑/๐๙/๒๕๔๐ กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๒
นายกันตร์ยาวุฒิ หาทอน

๕/๐๙/๒๕๒๓
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๓
นายพลวริษฐ์ เจดีย์รักษ์

๕/๑๑/๒๕๒๘
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๔
นายอรรถวิทย์ วงศ์ลา

๗/๐๒/๒๕๓๑
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๕
นางสาวปาริฉัตร น้อยเหล็กดี

๕/๑๒/๒๕๔๕
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๖
นางสาวนัทสุรีย์ สมจริง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๗
นางสาวขนิษสร สงสวน

๓๐/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๘
นางสาวรจนา ขันทะคีรี

๑๖/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๘๙
นายเรนทร์ฤทธิ

์

สอนสุภาพ
๖/๑๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๐
นายธวัชชัย แสงสว่าง

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๑
นางสาวลัดดาพร แสงโสดา

๑๔/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๒
นางสาวขวัญกมล น้อยศิริ

๖/๐๗/๒๕๓๗
กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๓
นายกิตติวัฒน์ สาวะศรี

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๔
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ไชยสิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๕
นางสาวชนันดา ทองโสด

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๖
นางมะลิ ผาปรางค์

๒๙/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอเมืองเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๗
นายบุญวัฒน์ บุญทะวงศ์ ๗/๒/๒๕๐๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๘
นางสาวสุภัค สุวรรณคำ

๓/๑๑/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๖๙๙
นายธวัช สงนอก ๕/๒/๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๐
นางสินีนาฏ โสภารักษ์

๗/๑๑/๒๕๑๒
โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๑
นายเทวฤทธิ

์

พงษ์วุฒินันท์
๑๑/๑๐/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๒
นายอาจณรงค์ เครือแก้ว

๒๖/๕/๒๕๓๗
โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๓
นายสุทธิพงษ์ เพชรประไพ

๓๐/๔/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านติวน้อย

้

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายกล้าณรงค์ สุนทราวิรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายนพรัตน์ มังฆะการ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายชญานนท์ ประสมทรัพย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายจิรายุ โลมจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณัฐชนน นนศรีภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายวรวุฒิ ดาวช่วย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายกรวิชญ์ หวังดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายศักดา นามขุนทด

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายศิริมงคล ทับขวัญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายสิทธิกร ศรประสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายปรมี จันปญญา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายศุภชัย วงรักษา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายกิตติภพ เกษทองมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายวรพัฒน์ เพ็ชรจันศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายปกฉัตร ลอยรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงปวีนา โสภารักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงวีรณัฐฐา บุตรวิลัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนำมนต์ แสงนา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๒ เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์ ลีกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงสุวนันท์ สิงห์บุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศรีอ้น

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงศศิวรรณ พิมพ์จัตุรัส

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงนิศา เกษมสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงณัฐดา สุวรรณสิงห์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงลลิตรภัทร ทองเพ็ชร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

มาลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงอนัญญา พรมแสวง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายณัฐพล ธรรมพานิช

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายภานุพงษ์ อัดถพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายกิติกรณ์ จวงการ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญพรม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายธีระภัทร อาธรรมระชะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายอภิเดช มุงคุณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายกันต์กฤช จันทร์พาณิชย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายศุภกฤต พิมพ์สวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายทินภัทร หิรัญโท

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

มูลทำมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายภานุพงษ์ ภูจำปา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายโกสินทร์ นาคพิพัฒน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายสุรยุทธิ

์

บุตรดีสุวรรณ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายอดิศร สุภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายกฤตเมธ จันทร์วงค์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายปญญพนต์ บุทองรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กชายปรเมศ พันธเดช

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กชายเรวัต จิตรโคตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายพัชรพล แก้วดวงดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ แก้วอินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุทัตตา ประการแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงนงนภัส ภูศิริด

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ ชูศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงประภาสิริ มหาอาจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงณิชากรณ์ ดวงจิตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงกรพินท์ เทพโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงเนตรดาว ทองปลิว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีบุรินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงชวิศา ระนาจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงสุภัสสรา สุขี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อินสองใจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงวรรนิษา พุทธลัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ การกล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวริศรา ไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายอภิรักษ์ รามศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายภาณุพงศ์ อินทะสร้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายฐนกร เขียนศรีอ่อน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายจตุพงษ์ แสงโสดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายเจนพิพัฒน์ พันธิรัตน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายวายุ สุโขยชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย แก้วโวหาร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงรวิพา แสนสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงสุชานันท์ เวียงจันทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

นันท์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงปรีมพิชา เทพโสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอุมากร เนธิบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงวิมล ทุมสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงสุรันธิดา อินทบุญศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงภัศธรินทร์ ศรีไชยวาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงวราพร จันสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงชลธิชา จำปานิล

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายศุภณัฐ น้อยศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายธนากร กมลคติบวร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายศศิวัฒน์ พงทะวงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายปรมี จันทนา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายทวีทรัพย์ วัฒนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายอำพล ก้อมมณี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายสิริพงศ์ พรมพุทธา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายสุรจักร

ระเบียบนาวีนุรักษ์ ๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายธนากร บาไสย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายฉัตรดนัย โคติเวทย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายกิตติภูมิ จันพินิจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายนิธิเดช ดวงแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายรุ่งทวี เบ้ามงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายจักรินทร์ แก้วกุลบุตร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายวิทยา หมืนสา

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายภูริชพัฒน์ รูปสอาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายณัฐพงศ์ แท่นแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายวรวิชญ์ จำปาบุรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายกรณ์ดนัย ยุวาคุณากร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงวริศรา ชัยพร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรีบุรินทร์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงรัตติกาล ทองแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สอนสุภาพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ รัตนภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงกนกพิชญ์ สิทธิมงคล

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงอริสา แก้วน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงกิตติกานต์ โสกัณฑัต

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงพิมลลักษณ์ จันทราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุทธิดา อุธิโท

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงกมลวรรณ นันทะผา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ บุดสะดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงปาลิตา นามเขต

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงจีดาภา มะโนใจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงอภิษฎา แสนใจวุฒิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงปุณญิศา สอนสุภาพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงอาริยา เจดีย์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงธัญวรัตม์ ภักมี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงอภิชญา ดีเหมาะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงดาราวัลย์ คุรุวาศรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงธิดาพร สงวนเครือ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงณัญดา บ่อนำร้อน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ปาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายบารมี ปะวะลัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายเรืองฤทธิชัย

์

ทบวงษ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงวรางคณา ศรีไตรภพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฐกฤตา ซุยหาญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงพลอยนภัส เจนจำรัสฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ สอนสุภาพ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๔ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงมาริษา กันรเรศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงหทัยชนก บาลลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงพอเพียง วุฒิอุดมพงศ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงธนาภรณ์ สาสมัคร

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงปานตะวัน อันบุรี

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๕
นางปรียนันท์ สิทธิทองหลาง

์

๘/๑/๒๕๑๑
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๖
นางสาวขิง หนูเล็ก

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๗
นางขวัญจิรา ราคาแพง

๐๒/๐๒/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๘
นางนัทชา กันแสน

๒๖/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๓๙
นางมณีจันทร์ ไมแพง

๐๒/๐๙/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๐
นางศิรภัสสร วงษ์นุช

๒๒/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๑
นางเอ็มอร นางวงศ์

๒๔/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๒
นางสาวกาญจนา ศิริรัมย์

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๓
นางสาวขจี สีสรรต์

๑๑/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๔
นางสาวชมภูนุช เพียโย

๐๖/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๕
นางสาวนัดจนันท์ ช่างเพชร

๐๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๖
นางสาวประนอม เนตรแสงศรี

๑๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๗
นางสาวปาวีณา วงค์แก่นคำ

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๘
นางสาวพัชดาภรณ์ เพียศักดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๔๙
นางสาวพิราวรรณ ไชยวัฒน์

๐๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๐ นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ วันทองสุข
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๑
นางสาวภัสพร ชาภูบาล

๐๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๒
นางสาวมยุรี สีทาดี

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๓
นางสาวยมลภัทร สีสวัสดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๔
นางสาวรัชดาภรณ์ จำปพรม

๒๓/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๕
นางสาวรัศมี ซ้อนจันดี

๒๐/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๖
นางสาวรุ่งอรุณ ไหปาโท

๒๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๗
นางสาวศิรินทรา พลซา

๒๒/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๘
นางสาวสุพัตรา มูลคำ

๑๖/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๕๙
นางสาวอภิสรา พรมพุทธา

๐๗/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๐
นางสาวอรชุดา พิมมะทอง

๒๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๑
นางสาวอรอนงค์ วัฒนะ

๐๖/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๒
นางสาวอาทิตยา สุริยะ

๐๔/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๓
นางสาวอาทิตยา วันขวัญ

๒๔/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๔
นางสาวอารีรัตน์ สิทธิศักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๕ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๕
นายกิตติ ศรีบุรินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๖
นายกิตติ คุณฟอง

๐๔/๐๗/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๗
นายกิตติ ชานุวัจน์

๐๓/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๘
นายกิตติ จำปาแก่น

๐๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๖๙
นายเกรียงไกร ดาขัน

๒๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๐
นายโกมล แถวอุทุม

๑๕/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๑
นายคมสันต์ บุญประคม

๐๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๒
นายคริษฐ์อิษฎา ไพยกาญจน์

๑๒/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๓
นายคมกฤช ทองยา

๑๗/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๔
นายจตุพล ศรีหนารถ

๑๔/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๕
นายจักรพงษ์ แสนตรัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๖
นายจักรพงษ์ นามพุทธา

๑๕/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๗
นายฉัตรมงคล สุวรรณสนธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๘
นายชยางกูร มูลทากูล

๓๐/๐๖/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๗๙
นายชัยณรงค์ โตแย้ม

๑๐/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๐
นายเชาวนา ดูปอง

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๑
นายไชยาพัทธ์ สีหาบุตร

๒๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๒
นายณรงค์ศักดิ

์

ด้วงก้อน
๐๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๓
นายณัฐพงษ์ โสธรรมมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๔
นายณัฐวัฒน์ ไชยะมานันท์

๒๒/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๕
นายณัฐวุฒิ ทัดมาลี

๐๘/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๖
นายณัฐวุฒิ เจดีย์

๒๒/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๗
นายดนุชา จันด้วง

๑๗/๑๐/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๘
นายเดชา พลดี

๒๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๘๙
นายทรงพล วงษ์ลา

๑๑/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๐
นายทรงศักดิ

์

มีเพียร
๑๕/๐๕/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๑
นายทวีวัฒน์ ผาพรม

๓๐/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๒
นายทศพล ปนใจ

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๓
นายทองมี ชุมชมชะ

๐๒/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๔
นายทองล้วน สัดตะโส

๑๐/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๕
นายเทิดศักดิ

์

แก้วเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๖
นายธนพล แสงไชยวัน

๑๑/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๗
นายธนพล ภานุรักษ์

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๘
นายธนารักษ์ พิลาอ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๘๙๙
นายธีรดนัย ศรีแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๐
นายธีรวิทย์ ไขทำมา

๒๓/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๑
นายนฤพันธ์ แสงสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๒
นายบดี แก้วทอง

๒๕/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๓
นายบัญรม ศรีทอง

๒๐/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๔
นายบุญถม ผุดผ่อง

๒๔/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๕
นายบุญรักษ์ ศรีสังวรณ์

๐๘/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๖
นายปรัชญา จันทร์เวียง

๒๒/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๗
นายปราโมทย์ มงคลชัย

๑๕/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๘
นายพงษ์พัฒน์ พิมโคตร

๐๓/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๐๙
นายพงษ์อนันต์ พิมที

๐๔/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๐
นายพัฒนพงษ์ อนุแสน

๒๗/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๑
นายพายุ ศรีบุ

๐๘/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๒
นายพินิต บัวทอง

๒๕/๐๘/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๓
นายพีระศักดิ

์

ซินโช
๑๗/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๔
นายภัทรธนะพงษ์ ทองมี

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๕
นายภูสิทธิ

์

พลซา
๐๓/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๖
นายยุทธนา พรมวงษา

๑๖/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๗
นายยุทธภูมิ เนตรแสงศรี

๑๓/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๘
นายยุทธภูมิ เขียวสด

๐๑/๐๖/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๑๙
นายฤทัย เรือนยศ

๑๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๐
นายเลิศชัย กิริซี

๒๔/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๑
นายวิโรจน์ แสงไชยวัน

๑๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๒
นายวีรยุทธ แยงแสง

๒๙/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๓
นายวีระศักดิ

์

ประเสริฐสุข
๑๓/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๔
นายวุฒิชัย ทองอินทร์

๒๓/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๕
นายศรีรักษ์ แซ่ลิม

้

๓๑/๐๓/๒๔๙๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๖
นายศิริมงคล เนตรแสงศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๗
นายสาคร รักอุดม

๑๕/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๘
นายสำราญ แก่นการ

๐๕/๐๖/๒๕๐๕
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๒๙
นายสุชาติ ปดตังทานัง

๑๔/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๐
นายสุทธิศักดิ

์

ไพสน
๐๘/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๑
นายสุนทร พราวศรี

๒๕/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๒
นายสงวน มาตย์เมือง

๐๖/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๓
นายสุพิช หาชม

๒๔/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๔
นายสุภาพ พรมมิน

๐๑/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๗ / ๑๕๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๕
นายสุรชัย จ่าจี

๋

๒๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๖
นายสุริยน คำริศ

๑๘/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๗
นายสุวิท อองภา

๐๘/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๘
นายอนุชิต ศรีเมือง

๒๕/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๓๙
นายอนุรักษ์ จันทะวิสัย

๐๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๐
นายอภิชาติ คำสุภาพ

๐๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๑
นายอานนท์ สุพันรัง

๒๔/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๒
นายอิทธิพล ศรีตนชัย

๑๘/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๓
นายอุดม หมืนผาล

่

๒๘/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๔
นายอุเทน สิทธิสาสน์

๓๐/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๕
นายเอ็มไพร ศรีภูธร

๒๖/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๖
นายทศพล ตาวัง

๓๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๗
นายสุริยา ยศปญญา

๐๗/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๘
นายสัมฤทธิ

์

ปองเคน
๒๖/๑๒/๒๕๐๖

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๔๙
นายอวน สุติยะวัน

๐๔/๐๑/๒๕๐๘
เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๐
นายจักรกริช ศรีวรรณะ

๐๖/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๑
นายบุญโย พรภิรมย์

๑๔/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๒
นายเอกชัย พรมภักดี

๑๙/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๓
นายปฏิภัทร ทองปน

๒๙/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๔
นายชัยชนะ เสนานุช

๒๙/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๕
นายสัญญา พลซา

๓๐/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๖
นายปรีชา วรรณชัย

๑๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๗
นางสาวณัฐนิช เวียงผดุง

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๘
นายธนากร ดอนกระจ่าง

๒๗/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๕๙
นางสาวณัฐชยา ค่ายแก้วรัตนกุล

๒๙/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๐
นางสาวผกายแก้ว จันทร์ประทักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๑
นางสาวสุธิดา ไชยา

๓๐/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๒
นางสาวสกุลรัตน์ ต้นฟู

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๓
นางสาวปาริชาติ ภูผามานัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๔
นายณัฐวุฒิ บุญโกฏิ

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๕
นางสาวกัญญารัตน์ พันธ์พรม

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๖
นางสาวสัจจะพร คงสามหมอ

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๗
นายจิรสิน ราศรี

๑๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๘
นางสาวพัชญดา เขตอนันต์

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๖๙
นางสาวพรนภา สกลหล้า

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๐
นายณัฐพล โพธิจันทร์

์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๑
นางสาวบัวบูชา มหารักษิต

๒๗/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๒
นางสาวนัทรริกานต์ เหมือนอินทร์

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๓
นายณัฐวุธ คุณเมือง

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๔
นางสาวสุวภัทร คำกุณา

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๕
นางสาวนภัสสร แฝงฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๖
นางสาวพิชญาภัค รานอก

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๗
นายปญญา มาลาเพชร

๑๒/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๘
นางสาวญาณิศา แพงศรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๗๙
นายทวีรักษ์ สุพรหมอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๐
นายชัยธวัช ปดชากาว

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๑
นายพิทักษ์ วรรณชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๒
นางสาวนิศามณี สิยะวณิช

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๓
นางสาวเอมอร มันอำ

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๔
นายดนุพล คนคม

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๕
นางสาวเพ็ญนภา โสเก่าข่า

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๖
นางสาวศศินา ทองสายออ

๑๘/๐๖/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๗
นางสาวสุนันทา สุธาจิตร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๘
นางสาวอมรรัตน์ ศรีวงษา

๒๒/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๘๙
นางสาวกาญจนา คนเกณฑ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๐
นายกิตติพล บูระพา

๓๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๑
นายอภิชิต แสนทวีสุข

๒๒/๐๘/๒๕๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๒
นางสาวพิมพิลัย สีบุตรา

๑๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๓
นางสาวสุรัตน์ดา รัศมี

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๔
นางสาวสุภาพร คำแสน

๑๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๕
นางสาวมินตรา เชือเมือง

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๖
นายสกล ยศรุ่งเรือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๗
นางสาวสุภาพร กุศล

๑๕/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๘
นางสาวอรวรรณ ล้นทม

๐๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๐๙๙๙
นางสาวรัชฎาพร แก้งคำ

๐๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๐
นางสาวศิริพร เหล่ากวางโจน

๐๙/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๑
นายฤทธิพร เวียงอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๒
นางสาวสุจรรยา สุขสวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๓
นางสาวพรนภา เผยศิริ

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๔
นายชานนท์ สาริพันธ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๒๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๕
นางสาวทศวรรณ รบศึก

๐๙/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๖
นายภาณุพงศ์ สุวรรณเทพ

๒๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๗
นายวุฒิภัทร คุฑวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๘
นางสาววชิรญาณ์ สารีพันธ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๐๙
นางสาวมาริษา พละ

๐๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๐
นางสาวสุรีภรณ์ นาทองลาย

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๑
นางสาวจิรภิญญา ฦาแรง

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๒
นางสาวปานชีวา หินเมืองเก่า

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๓
นางสาวพัชริตา เหล่าดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๔ นางสาวจันทราลักษณ์
ชาญภูเขียว

๐๓/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๕
นางสาวณัฐวดี เดชโมรา

๐๒/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๖
นายขวัญชัย บุญกอด

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๗
นางสาวมาลินี ข่าทิพย์พาที

๓๐/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๘
นายพงษ์พันธ์ ปนวัง

๒๘/๑๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๑๙
นางสาวตุลยา แถวทองคำ

๐๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๐
นายจักรพงษ์ แนวโสภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๑
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีเผลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๒
นางสาวศิรินันท์ กะพันธ์เขียว

๐๙/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๓
นางสาวชรินทร์ธร ทับฤาชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๔
นางสาวเกศกนก ชีพอุบัติ

๐๖/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๕
นางสาวนิรัชษา สารมโน

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๖
นางสาวเพชรมณี ชำนาญ

๐๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๗
นางสาวมาริสา คงมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๘
นางสาวอรทัย โชคบัณฑิต

๒๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๒๙
นางสาวเพชรลัดฎา ประนิตย์

๐๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๐
นายสดายุ แข็งสาริกรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๑
นายทรงสุรวิทย์ ย้อยแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๒
นางสาวเอมิกา เกษมาลา

๒๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๓
นางสาวสุทธินี ราชครุฑ

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๔
นางสาวฐาลินี ดวงคำบุตร

๑๐/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๕
นางสาวนิธิพร เสนาภักดิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๖
นางสาวนิภาพร อินทะสร้อย

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๗
นางสาวอรทัย กุลวงษ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๘
นางสาวกัญญารัตน์ ดีมา

๑๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๓๙
นางสาวปารียา อุตทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๐
นางสาวชโลธร บุญวิเทียน

๓๐/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๑
นายพงษ์พิทักษ์ อัศวภูมิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๒
นายพงษ์ระพี เลพล

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๓
นางสาวดวงจันทร์ จันเอก

๑๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๔
นางสาวชนากานต์ พลบูรณ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๕
นางสาวอาทิติยา คำทองหลาง

๒๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๖
นางสาวสุทธิดา กาดกล้า

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๗
นายวิทยาวุฒิ ศิริพิมพลอย

๐๔/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๘
นางสาววณิชชา พาพวย

๑๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๔๙
นางสาวรัชนี ทองสร้อย

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๐
นางสาวกัญญารัตน์ ดิษฐกุล

๐๗/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๑
นางสาวสุธาสินี ธงพันสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๒
นางสาวมนัสชนก เหล่าชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๓
นางสาวบังอร ไชยพิเดช

๒๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๔
นางสาววณิชชา ตาวงศ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๕
นายสมเกียรติ สายวัน

๒๒/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๖
นางสาวจิดาภา วังคีรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๗
นางสาวหัทยา บุญพงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๘
นางสาวนลิตา โยธี

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๕๙
นางสาวศุฑามาศ บุตรเตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๐
นางสาวอมรรัตน์ สำรวมจิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๑
นางสาวสุภัทสร ทองแสง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๒
นายทินกร กมลคร

๐๑/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๓
นางสาวฐิติมา พุ่มสุวรรณ์

๒๖/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๔
นางสาวนิรัชชา ชัยศรี

๑๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๕
นายเกียรติศักดิ

์

บุตรสิมมา
๓๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๖
นางสาวสุนิสา โคตรนายูง

๑๙/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๗
นางสาวศิรินทรา หอมแพงไว้

๒๒/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๘
นางสาวปทมวรรณ คชรักษ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๖๙
นางสาวกัลยาณี ทรงจอหอ

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๐
นางสาวศศิธร ราชบุญเรือง

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๑
นายพงศธร แก้วกำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๒
นางสาวยุวดี พรหมศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๓
นางสาวศศิธร โพธิภาพ

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๔
นางสาวอมิตา ไชยหันขวา

๑๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๕
นางสาวเจนจิรา บุญมาหล้า

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๖
นางสาวนิลาวรรณ วรรณพฤกษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๗
นางสาวสุรีพร สีหาบุตร

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๘
นางสาวปริยากร อินจันทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๗๙
นางสาววิภา คุณโภทา

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๐
นางสาวมาลินี ศรียะมาต

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๑ นางสาวปราณปริญยา
ตะจันดา

๐๔/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๒
นางสาววาสนา แปนทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๓
นางสาวอนุธิดา แสนอามาตร

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๔
นายศรัญญา ชำนาญเวช

๑๘/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๕
นายภูมิรินทร์ แสนติยะ

๑๔/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๖
นางสาวศิริรักษ์ ชนะบูรณ์

๑๙/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๗
นายเจษฎา ฝาระมี

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๘
นางสาวหทัยชนก เพิมศรี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๘๙
นางสาวธัญญาเรศ อ่อนภูเวียง

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๐
นางสาวพรประภา วงษา

๒๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๑
นางสาวนิธิดา พันธุจี

๒๐/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๒
นางสาวมณีรัตน์ เลิศกลาง

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๓
นางสาววรรณวิสา แก้วแก่นคูณ

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๔
นายนพรัตน์ อู่เหล็ก

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๕
นายสุริยา น้อยสุข

๒๙/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๖
นายธีรวัฒน์ วังคะฮาด

๑๘/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๗
นางสาวจรัญญา ลุมประถา

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๘
นายนันทวัฒน์ ว่องไว

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๐๙๙
นางสาวช่อผกา นารัชชะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๐
นางสาวพรรัตน์ พันทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๑
นางสาวนิศารัตน์ แสงใส

๑๔/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๒
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีด้วง

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๓
นางสาวจิราภรณ์ กับสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๔
นางสาวชลธิชา ฉิมลี

๒๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๕
นางสาวเสาวภา เกียรตินอก

๒๙/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๖
นางสาวปริญญา รัศมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๗
นางสาวจิริรัชกุล หลินศรี

๒๑/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๘
นางสาววราภรณ์ ขำทัศน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๐๙
นางสาวสิรินยา อินบุตรดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๐
นางสาวธิราพร กองกะมุด

๒๒/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๑
นางสาวเจนจิรา สีทาสี

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๒
นางสาวภัทราภรณ์ งามเชือ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๓
นางสาวดวงดาว โพนเพ็ง

๑๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๔
นางสาวพนิดา แสนตุ้มทอง

๒๘/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๕
นางสาววริยา จันทะรังษ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๖
นางสาวเพ็ญนภา ตรีศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๗
นางสาวช่อผกา พรมโสภา

๐๑/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๘
นางสาวสุภาวิดา พางาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๑๙
นางสาวทิพานัน โอดมัน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๐
นางสาววิชุดา บัวทุม

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๑
นายพุฒิพงษ์ อนุมา

๒๙/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๒
นายณัฐพงศ์ เกิดฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๓
นางสาวแพรพรรณ พลเสนีย์

๑๘/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๔
นางสาวมาลินี ทิพย์แสง

๒๒/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๕
นายศรัณย์ นิคง

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๖
นางสาวชุติมา พิมพา

๒๔/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๗
นางสาวอุษา สอนเวียง

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๘
นางสาวณัฐรดา บัวเวียง

๑๓/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๒๙
นางสาวอภิญญา ก้อมอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๐
นางสาวอนัญญา ฦาชา

๐๒/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๑
นางสาวนิรินธร ปลืมกมล

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๒
นางสาวญาสุมินทร์ ประสมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๓
นายธีรพงษ์ นามวงค์

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๔
นางสาวศุภกิตติ

์

นันทะพล
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๕
นางสาวปนัดดา พลชำนาญ

๒๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๖
นางสาวปนิดา ฉัตรรักษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๗
นางสาววนิดา ศรีโคตร

๑๒/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๘
นางสาวนำทิพย์ สุทธิประภา

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๓๙
นางสาวอรอนงค์ คงเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๐
นายอนันตพงษ์ แสนโง

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๑
นางสาวจารุวรรณ อุทาทัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๒
นางสาวสุภาพร นาพยับ

๐๙/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๓
นางสาวผ่องพรรณ อามาตย์

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๔
นายปยะนัฐ หวานเสร็จ

๐๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๕
นางสาววนิดา เกิดศักดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๖
นางสาวจุฑาไล อันทะนัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๗
นายปฐมภูมิ นาดา

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๘
นายกิตติพล สุขนาวา

๑๕/๐๒/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๔๙
นางสาวอมรรัตน์ ไชยธรรม

๑๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๐
นางสาวนิตยา จันทะชาติ

๒๔/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๑
นายปติพงษ์ ศรีนาง

๒๕/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๒
นายไชยนันท์ เจริญเกียรติ

๒๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๓
นายจักรพงศ์ พิกาศ

๓๐/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๔
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทะหมุด

๒๕/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๕
นายประสงค์ จันเกิน

้

๑๘/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๖
นางสาวพุทธชาด คงกะพันธ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๗
นางสาวปรียาณัฐ พรมทา

๐๔/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๘
นางสาวจิราพร หอมภักดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๕๙
นางสาวกนกอร ชัยภักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๐
นางสาวชลธิชา ขันตี

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๑
นายชวดนย์ ชาญศึก

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๒
นายทรงสิทธิ

์

เมืองสนธ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๓
นายเนติพงษ์ ภูมิประเสริฐ

๓๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๔
นางสาวปรียาวรรณ หัสจรรย์

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๕
นายรัชการ คำครณ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๖
นางสาวจุฑารัตน์ แก้วจันทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๗
นางสาวนรัชชญา ปสสาเวียง

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๘
นางสาวกนกรัตน์ เหล่ามะรึก

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๖๙
นางสาวสุพรรษา ชาภูวงษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๐
นายปยณัฐ นามแดง

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๑
นางสาวอริษา อำมา

๒๑/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๒
นางสาวศศิธร จิตรกล้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๓
นางสาววิภาดา โครตสุวรรณ

๑๒/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๔
นายพิทักษ์พงษ์ วรรณโชติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๕
นางสาวพลอยกะรัต วรวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๖
นางสาววราภรณ์ วงศ์ชู

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๗
นางสาวนิศามณี ตวงษา

๒๐/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๘
นางสาวพิมประภา ศรีแรด

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๗๙
นางสาวรัชฏาภรณ์ ทองศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๐
นางสาวอารียา ไชยวาด

๐๔/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๑
นางสาวกมณชนก ชาวเหนือ

๑๖/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๒
นางสาวอาทิตยา ทาบุญเมือง

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๓
นางสาวแพรวพรรณ พรมวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๔
นายวรวุฒิ เดชแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๕
นางสาวสุทธิณา ดีโป

๒๓/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๖
นางสาวนริศรา จุดศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๗
นางสาวกษมา โสภายิง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๘
นางสาวนภาภรณ์ สงวนนาม

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๘๙
นางสาวอรพรรณ สุริยภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๐
นางสาวอินทิรา ช่อกลาง

๐๒/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๑
นางสาวสุภา เฉลียวดี

๐๔/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๒
นางสาววนิดา ภูวันนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๓
นางสาวศิริกุล ตาลทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๔
นางสาวมนทกานต์ โคตรมูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๕
นางสาววัชโรบล อำเคน

๐๒/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๖
นายวัชเรศร จันทร์ทา

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๗
นางสาวจิราพร พันธุระศรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๘
นายพลวัฒน์ ดวนดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๑๙๙
นางสาวพรรณรินทร์ ฝายจะตุรัส

๐๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๐
นางสาวเกศิญาภรณ์ สิงห์หัน

๐๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๑
นางสาวศิริลักษณ์ คนซือ

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๒
นางสาวเมวียา โคตะคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๓
นางสาวจารุวรรณ ไกรราช

๒๕/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๔
นางสาววนิดา ไกรราช

๐๒/๐๓/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๕
นางสาวณัฏฐาพร ปตตายะสา

๑๘/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๖
นางสาวรืนฤดี

่

เวฬุวนารักษ์
๒๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๗
นายอานนท์ พันธ์วงษา

๒๓/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๘
นางสาวดวงพร ชมทอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๐๙
นางสาววราภรณ์ แพงน้อย

๐๗/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๐
นางสาววรรณิภา วังภูมิใหญ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๑
นางสาวจิตตา สามาดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๒
นางสาวสินีนาฏ พรชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๓
นางสาวมลฤดี ธิตะปน

๒๖/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๔
นางสาวกรรณิการ์ สุวรรณพงษ์

๐๒/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๕
นางสาวกุสุมา แก้วหา

๒๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๖
นายศราวุธ พิมพ์ศรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๗
นางสาวศิโรรัตน์ ดรพล

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๘
นางสาวพัชรินทร์ พันธะชัย

๑๒/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๑๙
นางสาวจีรานันท์ ดงบัง

๑๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๐
นายเอกรัฐ คำดี

๒๕/๐๓/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๑
นายสมชาย สีย่อ

๒๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๒
นางสาวสุพรรษา สมบูรณ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๓
นายกิตติราช คานทอง

๑๙/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๔
นางสาวอัญชนา ยอดจันทร์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๕
นางสาวศศิกาญจน์ แนมขุนทศ

๐๓/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๖
นางสาวธิดารัตน์ แก้วศรีลา

๐๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๗
นางสาวจารวี ดอกบัว

๒๑/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๘
นายคณาธิป ชายศรี

๒๒/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๒๙
นางสาวพัชริดา อิสาคง

๑๒/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๐
นางสาวณัฐพร บัวขม

๑๖/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๑
นางสาวกมลพรรณ ทองพิทักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๒
นายศตวรรษ นาสพัส

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๓
นางสาวอภัณตรี บุญพา

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๔
นางสาวกุลศิริ ทัดโคกกรวด

๒๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๕
นางสาวอรอุมา สุนทราธรณ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๖
นางสาวกานติมา ส่อนราช

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๗
นางสาวดวงฤทัย แถวเพณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๘
นางสาวชัญญานุช ศิริสัตย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๓๙
นางสาวสุนิตา สิงหาอาจ

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๐
นางสาวสุธิมาภรณ์ ดีมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๑
นางสาวณัฐชา ศิลาอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๒
นางสาวจันทิมา หมายดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๓
นายพัฒนชัย แก้วบุดดี

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๔
นายอัษฎาวุธ แซ่เตียว

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๕
นางสาวปาริตรา เหลาสุพะ

๒๗/๐๗/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๖
นางสาวกิตติมา จำปาศิริ

๐๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๗
นางสาวรุจิรา ชัยชนะ

๒๘/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๘
นายชัยชนะ บุญมาก

๒๕/๑๑/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๔๙
นางสาวอุมาพร คำหวาน

๐๓/๐๔/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๐
นางสาวกุลสตรี สอนสีดา

๑๒/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๑
นางสาวณัฐฑิตา แก้วสา

๑๘/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๒
นางสาวศิรดา พรมมาอ้วน

๐๓/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๓
นางสาวสุกัญญา ปลัดศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๔
นางสาวมาลิรินทร์ พรมบุตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๕
นางสาวมลธิชา ทิพย์อักษร

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๖
นางสาววรรณรดา ศรีตือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๗
นายกฤษฎา มาลา

๑๒/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๘
นางสาวอัญชลี ทุมกำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๕๙
นายธีรภัทร์ พันสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๐
นางสาวณัฐธิดา แก้ววงษา

๐๖/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๑
นางสาวกัลยาณี สุมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๒
นางสาวเรืองรอง สิมสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๓
นายพงษ์ศักดิ

์

คำแสน
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๔
นางสาวเนธิรา ภากระจ่าง

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๕
นางสาวนฤมล ธัญญารักษ์

๐๗/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๖
นางสาวมนฤดี พวงไพวัน

๐๙/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๗
นายนพดล เฮืองบุญศรี

๒๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๘
นางสาวกนกอร บุตรโก

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๖๙
นางสาวธัญชนก อุตนาม

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๐
นายส่งศักดิ

์

อินทสอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๑
นางสาวนันธิดา มูลปด

๑๒/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๒
นายอดิศักดิ

์

พาคำ
๑๖/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๓
นายวิทยา สารมโน

๑๘/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๔
นางสาวประวีณา ยศสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๕
นางสาวปาริกา โอชารส

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๖
นางสาววนิดา พรหมวัน

๑๕/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๗
นายวรัตถ์ เนตรแสงศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๘
นางสาววิดารัตน์ บุตรพรหม

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๗๙
นางสาวสุภาภรณ์ ร่องจิก

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๐
นางสาววรรณิดา พิมพ์เสนา

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๑
นายวราวุฒิ สุธงษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๒
นางสาวชุติมา จันทวิสิทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๓
นางสาวณัฎฐริณีย์ วันทองสังข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๔
นางสาวนิตยา ทองม่อม

๐๙/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๕
นางสาวสุพัตรา การด

๑๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๖
นายนิพพิชฌน์ กันภัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๗
นายธนพล ยาบูฮา

๐๔/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๘
นายวุฒติพงษ์ เจริญทรัพย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๘๙
นายนรากร ยาบูฮา

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๐
นางสาวสุภารัตน์ ศิริ

๑๘/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๑
นางสาวสิริกัลยา จันอักษร

๑๒/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๒
นางสาวฐานิดา ใหม่วงษ์

๑๐/๐๖/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๓
นางสาวพลอยไพลิน ศรีบุรินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๔
นางสาวนันท์นภัส วังคะฮาต

๑๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๕
นายอรรถพล จีเวิน

๒๔/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๖
นางสาวกนกพร ธัญญารักษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๗
นางสาวชลดา ทองแบบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๘
นางสาวณัฐพร โสภาภักดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๒๙๙
นางสาวบุปผา แสนพันธุ์ศิริ

๐๔/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวธัญวรัตน์ แผ่นทอง

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๑
นายศุภกิตติ

์

โกศรีวงค์

๑๙/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๒
นางสาวกิติยาภรณ์ อ่อนบุญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๓
นายนัฐพงษ์ ศรีบุรินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวทิพย์ภิวรรณ ผุกแสน

๑๔/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาววนิดา เฟอยคำ

๑๖/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๖
นายจุฑาวุฒิ อำมลา

๒๘/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๗
นางสาวศวิตรา คำไล้

๐๔/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๘
นายกรกิจ ศรีเมือง

๑๔/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๐๙
นายอัษฎา สนธิมูล

๒๔/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวกาญจนา โคลา

๑๗/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๑
นางสาวนิตยา แก้วไชยะ

๑๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๒
นางสาวศิริมล ต้นพนม

๒๑/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๓
นางสาวกมลทิพย์ มะลิกำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๔
นางสาวสุภารัตน์ ครองเวียง

๓๐/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๕
นางสาวดาวพระศุกร์ สุทธิสอน

๐๖/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๖
นายปรมัตส์ สิมพลา

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๗
นางสาวนุชนาฏ นครขวาง

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๘
นางสาววิภาลัย นามกันยา

๑๙/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๑๙
นายพรวศิน ศรีสว่าง

๑๔/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๐
นางสาวพิรญาณ์ มุกอาษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๑
นางสาวปริศนา เพชรนาค

๐๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๒
นางสาวยุพิน ทำจำปา

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๓
นางสาวสุพินดา ศรีสุนทร

๑๑/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๔
นางสาวเดือนนภา ศรีหนาท

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๕
นางสาวนภาภรณ์ พันเงิน

๑๔/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๖
นางสาวธัญลักษณ์ อินทร์ชัยศรี

๐๒/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๗
นางสาวสวรรยา ปานไธสง

๑๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๘
นายวิศรุต คำทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๒๙
นางสาวสุกานดา กลินชิด

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวปริศนา คำแพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๑
นางสาวสุกัญญา อ่วมนุสนธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๒
นายณัฐพล โคงสถิตย์

๐๑/๐๘/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๓
นางสาวณฐกร อีสันเทียะ

๒๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๔
นางสาวพิมพ์พิมล คงสมหวัง

๑๘/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๕
นายศราวุฒิ อาฤทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๖
นางสาวศศิธร อุบล

๐๕/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๗
นางสาวขวัญเรือน กรรณลา

๐๕/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๘
นางสาวชนรดี สอนสุภาพ

๐๗/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๓๙
นางสาวสุภาพร แนบทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวปริณดา ภูสิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๑
นายอนุชา เสนมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๒
นางสาวสรวงสุดา ไพริน

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๓
นางสาวลงกรณ์ ชีกว้าง

๒๓/๑๒/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๔
นายวุฒิชัย ตาละพัน

๑๕/๑๐/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๕
นางสาวสุภาพร ปองปา

๑๕/๐๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๖
นางสาวเจนจิรา พงเพ็ชร

๐๗/๐๓/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๗
นางสาววิภาวี อ่อนบัวขาว

๓๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๘
นางสาวดวงมณี สิงห์เดชะ

๑๘/๐๗/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๔๙
นางสาวพริมา หาญอุดม

๒๒/๑๐/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๐
นางสาวณัฐณิชา เหล่าวงษา

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๑
นางสาวรัชดา บงแก้ว

๐๖/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๒
นางสาวพิมพ์พิศา ศรีมหาพรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๓
นายธนัท กิจเกตุ

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๔
นางสาวอาริสา พลดร

๒๒/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๓๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๕
นางสาวอนิศร บุตรเต

๐๑/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๖
นางสาวชัชริญา บุตรเต

๐๖/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๗
นางสาวประวัณณา แดนโคตรผม

๐๓/๐๗/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๘
นางสาวรุ้งตะวัน สุธรรมมา

๑๖/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๕๙
นางสาวณัฐกมล สิมสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๐
นางสาวสกาวรัตน์ ศรีบุรินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๑
นายสุริยนต์ ตะตุ้ย

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๒
นางสาวชนิดา แก้วกันหา

๓๐/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๓
นายพงษ์พิษณุ จรภักดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๔
นางสาวมณีรัตน์ เหมือนศรี

๐๒/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๕
นายกลวัชร แก้วพิมพา

๑๒/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๖
นางสาวศิวพร ศรีแก้ว

๐๔/๑๐/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๗
นางสาวยุพิน ผ่องสนาม

๒๙/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๘
นางสาวกรกนก โสธรรมมงคล

๒๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๖๙
นายดนัยภัทร น้อยคำมูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๐
นางสาวอรพรรณ กัณหาทิพย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๑
นางสาวอมรพรรณ สุวรรณสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๒
นางสาวนิศารัตน์ ขะพินิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๓
นางสาวสุพัตรา โคตรศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๔
นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกัณหา

๒๘/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๕
นางสาววัชราภรณ์ คำมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๖
นางสาวญารวีร์ สารีพิมพ์

๑๓/๐๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๗
นางสาวนิชชาภัทร ชัยนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๘
นางสาวศิริวิมล สมขาว

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๗๙
นางสาวพิมพ์สิริ นครขวาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๐
นางสาวปลายมาศ จันทวัน

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๑
นางสาวจุฑาทิพย์ เกิดชัยภูมิ

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๒
นางสาวกิติญาพร บุญชุม

๒๓/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๓
นางสาวเนตรนภา ทุมสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๔
นางสาวเรืองลดา โสวัน

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๕
นายสิทธา เกษตร

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๖
นายเสถียรพงษ์ เกษทองมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๗
นางสาวสุธีมน แก้วบุตดา

๐๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๘
นางสาวศรสวรรค์ เข็มแก้ว

๑๕/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๘๙
นางสาวอาภัสรา หัมพานนท์

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๐
นายอนันต์ สมานมิตร

๐๘/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๑
นางสาวมณฑาณี ดุลยอนุกิจ

๐๙/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๒
นางสาวกัญญารัตน์ พรมเทศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๓
นายตะวัน แก้วโบราณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๔
นางสาวชริญญา แก้วหย่อง

๐๒/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๕
นางสาวธันยพร ชูชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๖
นายกิดากร ขาวดา

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๗
นายปรัธวัฒน์ ทองวัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๘
นายกฤษฎา อุทธบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๓๙๙
นางสาวคมนภา อ่อนศิริ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๐
นายจักรชัย นามพรหมมี

๐๔/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๑
นางสาวมนัสชนก โสธรรมมงคล

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๒
นางสาวศศิธร นิยมชัย

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๓
นางสาวณัฐวิภา กมลรักษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๔
นายวีระยา ผิวศิริ

๐๑/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๕
นางสาวธิดารัตน์ สีทัด

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๖
นางสาวกติกา พิมพ์เสนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๗
นายพลวัฒน์ พรมสมบัติ

๐๙/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๘
นางสาวชะนาพา คนวอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๐๙
นายรัชชานนท์ พลสงคราม

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๐
นางสาวพนิดา พลตระกรรม

๑๑/๐๔/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๑
นายณัฐพงศ์ แสงเมือง

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๒
นางสาวศิริญากรณ์ อินเสมียน

๑๗/๐๓/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๓
นางสาวนฤมล นามเคน

๐๑/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๔
นายธวัชชัย รอดจุ้ย

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๕
นายภาณุวัฒน์ ผดุงเวียง

๒๑/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๖
นางสาวสุดารัตน์ เวชเคน

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๗
นางสาวอนุธิดา สุนทร

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๘
นางสาวพรไพลิน ใหลุนพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๑๙
นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีวิชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๐
นางสาววิชญาพร สวนสง่า

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๑
นางสาวศิรินทรา เวฬุวณารักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๒
นายสหพัฒน์ สอนรมย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๓
นางสาวพัชราภา สารุ

๑๔/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๔
นางสาวนฤมล นวนชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๕
นางสาวศิรินภา จุระไพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๖
นายเมธา สระคาย

๐๕/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๗
นางสาวสุมิตรา มิตรภาพ

๐๔/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๘
นางสาวสมจิตร แจ้งทองหลาง

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๒๙
นายสุรพล เมยดง

๐๗/๐๖/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๐
นางสาวอัญชลี สมบัติดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๑
นายปฐมพงศ์ ลิวยอดคีรี

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๒
นางสาวศศิธร สุยอย

๐๔/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๓
นายกิตติพงศ์ พิมสาร

๒๑/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๔
นายสถาพร ยิมวิทยา

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๕
นางสาวยุพารัตน์ รอดสมบุญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๖
นางสาวกนิษฐา โยธาฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๗
นายวัชชิราภรณ์ ยวงโพธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๘
นางสาวแภททิริยา แข็งยืนยง

๒๔/๐๙/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๓๙
นางสาวศิรินภา มีไกรราช

๑๐/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๐
นางสาวสุจิตรา สุขันต์

๑๔/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๑
นางสาวนัฐกานต์ คำมุลคร

๐๖/๐๙/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๒
นายณัฐดนัย วันตะโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๓
นายนัฐวัฒน์ โนราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๔
นายกริชนรินทร์ อินสัญจร

๒๘/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๕
นางสาววิยะดา สิทธิบุญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๖
นางสาวมณฑาทิพย์ อุดอัด

๒๘/๑๑/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๗
นางสาวปญญาพร เครือแก้ว

๒๖/๑๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๘
นางสาวพิมพ์วิภา แก้วสงค์

๑๕/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๔๙
นายกิตติชัย ขวัญน้อม

๓๐/๐๘/๒๕๔๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๐
นางสาวภัทราวดี บุญตัง

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๑
นางสาวฉัตรวิมล อินทะผิว

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๒
นายยุทธนา เมืองสนาม

๒๐/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๓
นายวัชโรทัย โสภารักษ์

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๔
นางสาวเมธินี บัวทองสดใส

๑๑/๐๔/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๕
นางสาวอุไรลักษณ์ แสนบุตรดี

๒๒/๐๖/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๖
นางสาวธิดารัตน์ คำสี

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๗
นางสาวจริยา โคกลือชา

๐๙/๑๒/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๘
นางสาวกาญจนา กำลังมาก

๑๒/๐๔/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๕๙
นางสาวอรุวรรณ โพธิสุริยา

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวสุกัญญา ลือปรีชา

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๑
นางสาวชรินรัตน์ ชัยรักษา

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๒
นางสาวกาญจนา สมหวัง

๒๕/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๓
นายเอกมงคล พิมล

๐๙/๑๐/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๔
นางสาวอาภาวดี แดงน้อย

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๕
นางสาวพนารัตน์ น้อยหา

๐๘/๑๐/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๖
นางสาวรัชนีกร ไชยพิเดช

๒๔/๐๓/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๗
นางสาวทัศวรรณ ประกังเว

๐๘/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๘
นางสาวณัฏฐณิชา ปองปาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๖๙
นางสาวชมพูนุท แก้วศิริ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๐
นายภาณุเดช นานอก

๒๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๑
นางสาวสายไหม ชาวกล้า

๑๑/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๒
นางสาวธิดาพร นินทะระ

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๓
นางสาวสุวารี วงกระต่าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๔
นางสาวสุทธิตา สารมะโน

๑๑/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๕
นายอรรถพล เกษทองมา

๑๐/๐๓/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๖
นางสาวภาวินี สุทธิสอน

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๗
นางสาวฐิติพร พิมสร

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๘
นายวีระพล แก้วศิริ

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๗๙
นางสาวประลิตา สุริยา

๒๓/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๐
นางสาวนันทิกานต์ บุญเกษ

๒๔/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๑
นายชาญชัย เชือจีน

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๒
นางสาวชนิกา มูลศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๓
นางสาวตันหยง ศรีบุรินทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๔
นายชัชรินทร์ ไชยะนุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๕
นางสาวสมฤทัย แสนหล้า

๑๖/๐๘/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๖
นางสาวบุษกร วันทา

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๗
นางสาวนฤดี ศรีโยธี

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๘
นายสิทธิเดช อ่อนพรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๘๙
นางสาววรฤทัย วังคีรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายอภิวัฒน์ อินปลัด ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายอนุวัฒน์ ภาษาวัต ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กชายมนัญชัย สวรรณโชติ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายภานุพงษ์ จันทร์ประไพ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงธนัชพร ลือเดช ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ บุตรโยจันโท ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายณรงฤทธิ

์

สาริวัน ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายอนุชา เทพโสภา ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงแพรวนภา คงตางาม ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายณัฐนนท์ ชูดี ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๐
นางสาวดวงระวี อ่อนแพง ๘/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๑
นายเกียรติศักดิ

์

ชีกว้าง ๘/๘/๒๕๓๐ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายสิทธิโชค นันทผา ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๓
นางสาวสุจิตรา มีสา ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๔
นางสาวชลธชา พันจำรุณ ๘/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายชินกฤต ชินโพธิ

์

๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วพิลา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายตะวัน แก้วเสริม ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายธนภูมิ ตะบัวคำ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธีราทร ชัชวาลย์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายพลพิพัฒน์ จันทจร ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายวรุฒ จำปาแก่น ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายวีรวิทย์ สุดแสวง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายวุฒินันท์ จันทร์อ่อน ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายอดิศร คำวันดี ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กชายอนุชิต เกษเกษร ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กหญิงกรฎา พฤกษา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงฆีตภัทร เทพประทาน ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงญาโณทัย นิยมชัย ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กชายพายุ ชัชวาลย์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ละมุนมา ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงประภัสสร ปราบพาญ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ ทองเพ็ชร ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านสูบ ศรีสว่างวารี  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงโปลิน แร็งโป

๐๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงพรญาณี เมืองดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงณัฐชา คงกล้า

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ศรีอรรคพรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ อพิบูรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แสนใจวุธ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงกรกานต์ น้อยจันทร์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๔ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายภูวเนตร วางอภัย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายณัฐพนธ์ ผิวศิริ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงจันฑกานต์ กิงทอง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' วัดปาใต้  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงณัฐณิชา คงสวัสดิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เสนจันตะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ สิงห์สถิตย์

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายอณิศร รักไทย

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายจตุภัทร บุญไชยะ

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กชายวัชรวิทย์ สังข์ต้อง

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กชายคุณานนท์ ดำหรือ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายเมธิชัย ใจนวน

๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายปวเรศ อุบลบาน

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงวนัชพร โสภานิตย์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงธันยพร หล้าพันธ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงสุธิตา โยลัย

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงปรัชญาพร ศรีวงษ์รักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กหญิงสุทธิดา ดวงปา

๒๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงสุวรรณี ปานทอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงสุวรรณา ปานทอง

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงเกวลี ทองเสน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงศศิธร ผางศรี

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงวิรดา ศรีประเสริฐ

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ศรีอรรคจันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๓
เด็กชายพีรวิชญ์ สอนพรม

๒๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายพลวัฒน์ คามแสน

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายกิตติกานต์ ทัศนัย

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กหญิงจริยา คำจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กหญิงสุมณรัตน์ ประทุมเขต

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กหญิงศุภัชญา กองอิม

้

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมสาส์น

๑๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงจันทิมา วงศ์ษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ กรมทอง

๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กหญิงวันวิสา กันสุทธิ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงณัฐชนิกา เนตรบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงอนงค์รัตน์ งอกสิน

๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๕ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงเมธาวดี ศรีอรรคพรหม

๐๔/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายอภินันท์ พิลาขุน

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายอริยะ จันทร์ละมูล

๒๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายชัยภัทร บุญคุณ

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กชายออล์แพทริค มาพาลาด

๐๑/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอิศราพร ปญญาดา

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงธนัตดา เนตรสว่าง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ขาวงาม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงณิชาภัทร อิมเกษม

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายนภัสรพี หอมแพงไว้

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายปณณวัฒน์ พรมด้วง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงนรินทร สีหานาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงธิติมา อาจทอง

๑๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงสุธิดา สีวิไล

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายชัยพฤกษ์ ทิพย์เสน

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายรพีภัตน์ พูนประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายธีรภัทร์ แสงขาว

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายอชิรวิชญ์ บุญเรียน

๐๓/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กหญิงสุพิชญา บุสดี

๒๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กหญิงศรันยา พรมมาอ้วน

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงอัจฉริยา มูลอ่อน

๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงรมย์รวินท์ สีตือ

้

๒๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พาดี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กหญิงกัลยาณี สีทัน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงอรจิรา ยายืน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงอารยา พิมพ์กา

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงอชิรญา หมู่โยธา

๐๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงจันจิรา อิมขจร

่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงปานไพลิน ศรีประเสริฐ

๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ สืบสาย

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงรุ่งนภา หล้าวิชิต

๒๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงพัชรียา จันอ้วน

๒๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายรณกฤต วิชญวรัญช์

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายปฏิภาน ไทยใหม่

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายบลูรนันท์ บุญคุณ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๖ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงวัชรีภรณ์ พาพุทธา

๐๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงสิริกร สอนพล

๐๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงสุธานันท์ สายบุญเลิศ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงศลิษา ไขมีเพ็ชร

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงสิริโสภา ตาสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงลัดธวัลย์ พันพิมพ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงวิชญาดา ตาโท้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ สามหาดไทย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงปานตะวัลย์ บาลเย็น

๒๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงอชิตะ คำอุดร

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงศิจนันท์ มะละคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายปยังกูล แก้วมะณี

๐๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สนธิมูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงคร ไชยเกลอ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ บัวผาย

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายสัญญา ดาหนองเปด

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายอนุชิต พาดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กชายศิรพงศ์ เรืองกิตติโกศล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงสุวรรยา พงษากลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กชายวงศกร มุ้งกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๐ เด็กหญิงวรินทร์ธนาตย์
สุริวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กชายปฐมพงษ์ กระฮาดหนู

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงอัมพิกา พระสุวรรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงนิรชา ดีจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กหญิงรัศมี ตันมิง

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กหญิงพักตร์พิมพา ถาวัลย์

๑๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายคุณานนต์ โสคำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายปรมินทร์ อิดปู

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กหญิงเค้ก น้อยชม

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เทพรังสฤษฎ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายชนกันต์ แสงดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายจิณวรรธ มัดถาปะตัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายภาคิน วรนาม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายกิตษฎา บุญชิต

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ทุมสงคราม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๗ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ ดิลกลาภ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายณัฐชนนท์ ผิวพันคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายธนากร โพธิอะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'

วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๘
นายวีรพงษ์ ภูพันไร่

๐๘/๐๖/๒๕๔๐
กศน.อำเภอเชียงคาน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๓๙
นางสาวอำภาพร แก้วมะดัน  กศน.อำเภอเชียงคาน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๐
นางสาวสุภาพร ยาที  กศน.อำเภอเชียงคาน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายธนพนธ์ คุทาบุตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายกิตติชัย ทองอิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายดำรงสิทธิ

์

เปยอ่อน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายทศพร สีนวนอ่อน

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายธีรเดช ศรีม่วง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายนัด แก้วอุ่น

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

กรมทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายพลกฤต แสงทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายภานุพงษ์ ศรีปราชญ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายภัทรพงษ์ ผิวศิริ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายวันเฉลิม วังสมุทร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายสุวรรณภูมิ นามกอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงนาตาชา แก้วอุ่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงประวิศา คุ้มคำ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงประภัสสร หกสี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงพรพิมล วันเต็ม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงพิมลอร แก้วอุ่น

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงอรัญญา ปานกุล

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายสันติภาพ ไชยคีนี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงปรียาพรณ์ ประทุมรุ้ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กชายณัฐพนธ์ จำปาแพง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายทัพพสาร กันมา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายวิทวัส วิณรงค์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กชายพันธวัธน์ สุวรรณสา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายภัทรพงศ์ ด้วงนา

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สวนสอน
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงกัณญามาศ ยืนยาว

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงผ่องมณี ราชภักดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงอภิญญา บุดดา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงญาณันธร บุดดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงสิริกัญญา สาลาสุตา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายต้นตระการ หมู่เพชร

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ โสดาตา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๔
นายพลวัฒน์ ประสงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๕
นายเจษฎา พิมพันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงชลธิฌา พรหมสาส์น

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงวิมลสิริ มันต่วน

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พิลาทา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงรัชนีวรรณ คำบุตรสิ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงนาถินี เหล่าสมบัติ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายดนุนัย วรจิตร

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายธนาวุฒิ มากศรทรง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายธนกฤต คำสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกงิว

้

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายนวพล แสนแอ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ โพธิศรีราช

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กหญิงปารุดา นนท์ศิลา

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายอัศวิน ราชา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายชินวัตร ชาลีกุล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กหญิงปาริชาติ สอนสิงห์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายธนพล กินเสน

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคกมาด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายธีรยุทธ บุดดา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายวรรธนัย ไชยคีนี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายณัฐพงษ์ มูลอ่อน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายณัฐชนน สีหา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายมงคล มีที

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงแพรวา ศรีปญญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงจีระนันท์ พรมมาศ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กหญิงวนิดา ปดถาแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๖๙๙ เด็กหญิงสร้อยสุดาพร
สุระสิงห์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดซ้อ วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงอัญธิกา คำพินันท์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงพชรพิลาศ วงศ์พรม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แปะทา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายสุขสวัสดิ

์

แนวกลาง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงวรรณระยา ธะวงเงิน

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๔๙ / ๑๕๑

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงญาดารัตน์ นาคประดิษฐ์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงธันชนก โยทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงกมลชนก สารวงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายพุฒิกร เกิดสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงอุทัยทิพย์ ดวงปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายพัสกร มุยสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงสุนิสา บุบผาสังข์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กหญิงวันวิสา พลสุวรรณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายมนตรี ปนนิด

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายหริวงศ์ ปองไป

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กหญิงภัณฑิรา บุบผาดา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายอุดม ชงโค

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงพิชชาพร มุยสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กชายวันชนะ ดวงปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายปวริศร เวนุวรรโน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ยามดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ปญญาศิริกุล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายณัฐพล วิณรงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายกวี ชัชวาลย์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงทิพนาถ ศรีวิชา

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงนภัสสร ปญญาเครือ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โจ๊ะโหว๊ะสิงห์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายรัฐภูมิ แสงขาว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ โพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงวรัญญา สวัสดี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงอรนงค์ ตุ่นกระโทก

๒๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายนนทวัฒน์ มูลหล้า

๑๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กชายณัฐพงษ์ แก้ววงษา

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กชายราเชนทร์ มูลหล้า

๐๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงธาริณี ไชยคีนี

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงธันวา ทับทิมจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงปยะธิดา ผุยสาธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กหญิงอรนุช แก้วพิลารมย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงเอมมิกา กรมทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงธิดาพร สงคราม

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๐ / ๑๕๑
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงดวงเนตร คำหาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงจารุวรรณ มูลมาตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงประภาพร ศรีคำ

๒๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงอภิชญา หงษ์สง่า

๐๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กชายอามร อาจไพรินทร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายดำรงศักดิ

์

รีราษ
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายวัชรินทร์ คุณทะวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายธวัชชัย ชูด้วง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กชายกิตติกร สุพรมอิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์ลา
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ มาชม

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กหญิงสุดาพร กรมทอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงรัตติกาล กรมทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงสาวิตรี กรมทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงกาญจนา กรมทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงจีราพร กรมทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กหญิงศสิภร ขาวลาด

๐๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงรุจิรา พรราช

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงนฤมล แสงขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงมลฤดี วรินทรา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงพิรุณพัฒน์ สิงห์พรรณ

๒๖/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงมัญฑณา พิลาวุฒิ

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงวิภาพร จันทะ

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงภัสสร อยู่ทิธิป

๐๒/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายชนาธิป ทันหา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กชายธนาวุฒิ แสนทวีสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายธีระพัฒน์ กรมทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายชรันยู สุพรมอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาลีบุตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กชายจิติกร กองพอด

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงสุธิดา แซ่ตัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที 59

่

วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายโชคชนะ บุญดวงดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กชายณัฐพล ศรีพิพัฒน์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวศิริ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายพรรษิษฐ์ ธงศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กชายสหชัย นามสอน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กชายอัษฎาวุฒิ เชิดชู

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงนุชนาฎ บุญพรม

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงมณทิรา อุตสาห์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สาระนันต์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงรุจิรา รักษาผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา พิมพามา

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงธิดาสวรรค์ จันทะวงค์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงเปรมฤดี แสงขาว

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โกษารักษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงมุกรวี ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กชายธนากร โกษารักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายธันวา กรมทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายภานุวัฒน์ นันทะศรี

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงจินตนา แสงชมภู

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงชัชฏาพร แทนไธสง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงนันทนา สุนทรรักษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กหญิงพรธิตา วิเศษสงข์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงยุวดี นาคมลตรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงสุดาพร ใบบัว

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงอัญชนา สุวรรณะ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงอรัญญา อู่อรุณ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายสุริยะ พรมหุ่ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายกฤษณะ บุญหาญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กชายคุณากร ยอดแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ โกษารักษ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายพบตะวัน แก้วประเสริฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายพีระชาติ สุพรมอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายภูวดล พุ่มประพาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายวุฒิชัย มาลา

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายศิริกร คำสม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายอริยะวัฒน์ ไพฑูรย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงทัศนีย์พร แสงขาว

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงพัชนี แสงขาว

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงพีระญา แก้วยาสี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงพัทธนันต์ สิงหา

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงภาวิณี ศรีเชียงหวาง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กหญิงวรรัตน์ สีเสมอ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงสุวารี แสงขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงนัฐริชา บุญมาก

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงวราภรณ์ สุพรมอินทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายเอกธนัช กองนันตา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กชายถิรพัฒน์ คำแสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายอิศรา เทพธิดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ พลังฤทธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงสุพิดา สอนเพ็ง

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กหญิงกฤติยาณี ภูมี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กชายเขษมศักดิ

์

โกษารักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำพร วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายอภิลักษณ์ เทพชมภู

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงวันวิสา ชายกลัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงสุภัชชา วันชม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อารีย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ พรมพิม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงกันตพร คันทีแดง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงเกษสินี บุญคุณ

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงอัจฉราภร บุญธรรม

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงวรณัน มงคลชัย

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงเสาวนีย์ บุดดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงนิรดา แก้วไชยะ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุฮม วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กหญิงสิรินยา ภูมิภู

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กหญิงสุนิสา บุตรกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงโสรญา ผาลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายศรยุทธ บุษบา

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายกรกฤต แก้วพิลารมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายปรเมศวร์ ไชโยแสง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กชายรัฐภูมิ หงษ์สง่า

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายทวีศักดิ

์

มูลถวิล
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายวรศักดิ

์

วงษ์ลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายศิริวัฒน์ รุณจักร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๓ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงนนทกา พลท้าว

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายกฤตภัทร สิงห์หล้า

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายภูมิศักดิ

์

มูลมา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กชายสิรภพ ชาบันดิด

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงชาลิณี แก้วพิลา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงนิธิวดี อนุไพพึก

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงสุนิตา ท่านำ

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงชลดา จับพิมพ์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายจักรรินทร์ มาอุ้ย

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงปรีณาพรรณ สุรันนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชำนาญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายศิวะกร เขนจอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพน วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายจักรกริช สุขัง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายธนวุฒิ กุศล

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายธนาคิม ผิวศิริ

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๐ เด็กหญิงดาวประกาย สุนทราวิวัฒน์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วพิลารมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงชนัญญา แสนหล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายวิทวัฒน์ ตระกูลศิลป

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยพอด วัดสันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๔
นางปยาภรณ์ โจทกราช

๕/๑๒/๒๕๑๙
วัดสันติวนาราม สันติวนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๕
นางสาวสุดารัตน์ ตันตุลา

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๖
นายศุภสัณห์ ขันตีกุล

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๗
นายจรัญ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๘
นางบุญชม กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๖๙
นายสุทธิศักดิ

์

แสงส่อง

๒๓/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๐
นายเขตต์ตะวัน ผิดผาด

๒๗/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๑
นายจตุพล สวัสดี

๐๘/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๒
นางสาวมนธิชา นพรัตน์

๒๐/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๓
นายกรรชัย กันยาประสิทธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๔
นางสาวอิมผกา พูนพานิชย์

๒๗/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๕
นายวสุพล นนทะโคตร

๐๕/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๖
นายชวนากร ยศหนองทุ่ม

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๗
นายเอกพล อะเบลลา

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๘
นางสาวมณีวรรณ แก้วจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๗๙
นางสาวถาณิชา อังศุเดชาไชย

๑๐/๐๘/๒๕๒๓

กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๔ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๐
นางสาวนฤมล ราชพัฒน์

๗/๑๑/๒๕๑๗
กศน.อำเภอด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายธนกฤต รินแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายอรรถพล กมลรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กชายพชรวรรษ กรตุ้ม

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายจีรพงษ์ พันโนฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กชายภาคภูมิ ศรีพรหม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายทรงกลด ทิพย์โสต

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กชายสรยุทธ พรหมยศ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายหรรษธร สุติพล

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายอานนท์ วังคำ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายอัมรินทร์ โพธิศรี

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงกชพร สมศักดิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงกรชวัล จันทร์ศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มีบัวทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทรศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงสุชาดา โพธิวัตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงสถาภรณ์ นามเสนาะ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงหงสกุล ภูสถาน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กชายศุภกิจ เสนานุช

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายวัชระ นนทะโคตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายวุฒิชัย คำยี

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายวีระศักดิ

์

รัตนพร
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงมะลิตา ยศปญญา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงอริสา นนทะโคตร

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายนัฐพล นนทะโคตร

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายพีระเดช นันบุญมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายกรกฤต บุตรกลิน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กชายพิทยา สิงห์สุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายพร้อมพงศ์ ประสมพล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายกานทพล เหมสุทธิ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร ทะติบ

๊

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนด่านซ้าย วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายธนวัฒน์ พาคินี

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายวุฒิชัย ศรีบุตรตา

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายเจษฎา อุปฮาด

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ลีพรม
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายธนพล แสนกันรา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายธเนศ สารมะโน

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายธีรภัทร ฤทธิศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กชายธีระพล สุขชู

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายนนทวัฒน์ เนตรแสงศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายฟาลัน

่

แควสิงห์
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายภูริภัทร ขาวเขียว

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายวีรภัทร สารมะโน

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายศุภชัย สารมะโน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายสุภัทรชัย เนตรแสงศรี

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายอนุสรณ์ โสดวิลัย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เนตรแสงศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงเกษมณี สายคำตัง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงขวัญจิรา กาวน

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงจิตรกัญญา เจียจินดา

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงจีรนันท์ สารมะโน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงชมภูนุช ศรีดวงจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงมลพิลา นำนวล

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงรัตติกาล สารมะโน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ เนตรแสงศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงสุพัตรา จำปาตุม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายเกียรติยศ ฤาชา

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายจีรศักดิ

์

เนตรแสงศรี
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ เรืองฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ พรมลิ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายนนทกร วันทองสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายนฤนาท นามขาว

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เนตรแสงศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายวัฒนวงค์ เนตรแสงสี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายวาคิม เนตรแสงศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายวิทยา เนตรแสงศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายส่องหล้า พันทะบัวศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ สีทาสังข์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กหญิงกัลยา วันทองสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ เนตรแสงศรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงทรายแก้ว วันทองสุข

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงนิวาริน เนตรแสงศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงนุชนาฎ อุดมพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กหญิงปรัชญาพร วันทองสุข

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงปรียานัส อินปลัด

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๕ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
เนตรแสงศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เนตรแสงศรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงรัฐติกาล รูปน้อย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เนตรแสงศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงวณาลักษ์ สงมา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงศศิกานต์ เนตรแสงศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงสาวิตรี พอคำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงอมรา เนตรแสงศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงพจมาน คมกล้า

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายอินทร์ทา ศรีบุตรตา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงวรรณิดา วันทองสุข

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายเกียรติคุณ วงศ์โสภา

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญอภัย

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงบุญเชียร เนตรแสงศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กหญิงปญะภร สารมโน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายอัมรินทร์ เนตรแสงศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๑
นายรัฐธรรมนูญ หอมจันทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๒
นายฤทธิเดช ศรีบุตรตา

๐๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๓
นายพัฒนพล ศรีบุตรตา

๑๖/๐๗/๒๕๓๙

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๔
นางสาวเสาวนีย์ สารมโน

๐๙/๐๓/๒๕๓๒

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๕
นางสาวฐานะมาศ ตะโส

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
วัดสว่างอารมณ์วัฒนา

 

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กุลจนีย์
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายคมกฤช อัตโน ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายเด่นภูมิ กุลจนีย์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายนนทวัช แย้มชาติ ๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายพิทักษ์ เพชรดีคาย

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กหญิงศุภมาส ทรวงกำเนิด

๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงพรลภัส จันพิลา ๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายนภัทร พรมรารักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายกรวัฒน์ บัวภาศรี

๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายสรวิชญ์ แก้วคำพัน

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายวุฒิภัทร ตะปะแสง

๕/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายชาญณรงค์ ผิวศิริ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กชายปยวัฒนื ธรรมรังษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์ พุ่มสุข

๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงนงลักษณ์ หาขุนทด

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงวรนุช ต้นวัง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงณีรานุช ไชยดสดา

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงณัฐชา บัวระภา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายวรวุทย์ สารพันธ์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายเทวราช ตัญญาภักดิ

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายผดุงศักดิ

์

ชัยโสดา ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ต้นวัง

๒/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงสุวิชาดา ขยันยิง

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กหญิงถาระวี กุลจณี

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงกุลปรียา จำปานิล

๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงเปมิกา ตัญญาภักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงกิตดิระวี

์

อุดม
๑๘/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงนนทกรณ์ ไชยศรีฮาด

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงสิรวุฒิ อุดร

๑๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายธาวิน กุลจนีย์

๖/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ตัญญาภักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายนัฐวุฒิ จันทาศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ไชยแสง

๙/๐๙/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงปนัดดา รองศักดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ คำมี

๑๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายธีรพงษ์ กาวน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายชินดนัย ชาหนองหว้า ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายปยวัสส์ ขันทะคีรี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายทิวัตต์ กาญจนสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายกลวัชร กงภูธร

๙/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงจิรภรณ์ มณีศรี ๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงชลดา ตัญญาภักดิ

์

๔/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงนันทิยา โสภาภักดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงวิจิตรา จตุเทน

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงวรนัน จันจวง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงกันย์กมล ธรรมรังศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงพิมพ์นิภา สารพันธ์

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากยาง โพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๓
นายวุฒิไกร ประสมทรัพย์

๐๓/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายกนกศักดิ

์

ประสมทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายนพรัตน์ โคตรมหา

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายนันทกานต์ มาฟอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายศราวุฒิ กุมภาพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๘
นางสาวพรปวีณ์ ศรีบุรินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายชนสวัสดิ

์

มหามณี
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๐
นายสุรารักษ์ สิงห์ทอง  กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กหญิงรุจีรัตน์ ดวงคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ กาษาวัจน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๓
นายนพ บุษบาเมือง  กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๔
นายนัด บุษบาเมือง  กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๕
นางชุติมา ตังตระกูลธนกิจ

้

๒๙/๑๐/๒๕๑๙

กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๖
นางอาริยา ขัติยะ ๓/๐๓/๒๕๒๐ กศน.อำเภอท่าลี

่

วัดโพนข่า  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงเกวรินทร์ ประดับเพชร

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข วัดแท่นศิลาอาสน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายปญญา ทุ่มนอก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข วัดแท่นศิลาอาสน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงกนกวรรณ โนนทะคำจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายสิทธิพร อุดมพงษ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายอลันยะ กองลาแซ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงจิรภิญญา ลอยมา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงดวงกมล ตรีเดช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสุภาวดี ซีกแลร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงวรรณวิสา หมืนดาวี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงส่องหล้า พิมแหวน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กหญิงธนัชชา ลาลู่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายทิณวัฒน์ ภูบาล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อินทะบุญศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายคัมภีรภาพ สารวงษ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายพงศกร ศรีสุนทร

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายกัปตัน เสียงดัง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กหญิงพรญาณี สงไทย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ยุลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๕๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นันทะแสง

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เกเยอร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงพิชาอร อิมมัน

่ ้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงชลธิชา คุณพรรษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายศิขรินทร์ สอรักษา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง วัดศรีทัศน์  

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๐
นายบุญทำ วงศ์แพง

๑๗/๐๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๑
นางสาวเกษริน จันทรวิชัย

๒๓/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายเสกสรร ปญญาสิม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๓
นางสาวสุภาพร ศูนย์ขิง

๒๐/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๔
นายอรุณ รักสนิท

๒๐/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๕
นายวันชัย เชือหนองทอน

้

๐๗/๐๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๖
นางสาวอรุณี สีทาดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๗
นางสาวนัฐมล พระบันเทา

๑๑/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๘
นางสาวธัญญารัตน์ จองแปะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๖๙
นางสาวเสริมสิริ ถินถาน

่

๒๓/๐๖/๒๕๐๘

กศน.อำเภอภูกระดึง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ นินสะคู

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงพัชดาภรณ์ ครสิงห์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายพชรพล คำมุงคุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงวิระษา คำมุงคุณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงศิรินันท์ พันขุนทศ

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณัฐกร แทนเกษม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายภมรยศ เวียงเหล็ก

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายสุชน เอกแก้วสุรการ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กชายพัสกร กาบบัวน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายวิทวัส พัฒทุม

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายนนทพัทธ์ บุดดาเวียง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายหัตถ์ศดา จุลมาศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงปทิตตา วิเศษภักดี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๓ เด็กหญิงพรณัฐวรรณ ไพรเขต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงชนันรัตน์ พนาเกษมรัตน์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา เทศสิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงวัชรี สิทธิโห

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงธัญชนก สุนทร

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงสิริยากร ครสิงห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงศศิวัชญา อินทรพานิชย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงกนกพร สมเบ็งตัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กหญิงนิภาพร หมืนสีพรม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงพีรยา สิริอนันตโชติ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงเกศสุดา บัวมิง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงนันท์นภัส คำปด

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงยุวัลดา คำพิลา

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายณัฐพล พงษาเวียง

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กชายคณานนท์ ชัยต่างหน

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กชายกิตติพงษ์ เหลาธง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายเจษฎากร พิมพ์สาร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงวรรณิกา ชลาศรี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงกิงทอง

่

เพียรไธสง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงธนภรณ์ ชัยพิเดช

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงนภัสสร เเสนขันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงปณวรรณ สวนอยู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงกมลวรรณ พินิจมนตรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สว่างดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ อุ่นแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กหญิงปยาพร เย็นนารมณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ว่องนิมิตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายเจษฎา พรหมผาบ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายจิรายุ สาศิริ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงมันทนา จุลทะว่า

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงพรสุดา ดิลกลาภ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงทิพยา แสงสว่าง

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงธดากรณ์ แสนคำราง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงฐานิตา นาชัยนาค

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๗
เด็กชายวิวัฒน์ไชย สราญรมย์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๘
เด็กหญิงธัญชนก วรรณะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กหญิงสาธิดา โสมาเกตุ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา หลานวงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ยูรขุนทด

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๒
เด็กหญิงกนกวรรณ ประทวน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กหญิงชนากานต์ มุ่งร่วมกลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายเจษฏา เผ่าต๊ะไชย

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายวทัญู ดวงจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๖
เด็กชายศุภณัฐ แก้วทุม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายวรวัฒน์ ภูมิพัฒน์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๘
เด็กชายยุทธนา แก่นแสนดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๒๙
เด็กชายนารา อุดทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ปงจันดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายธราเทพ องอาจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายศุภกานต์ ลิชผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๓
เด็กหญิงปยธิดา ขันพฤกษา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๔
เด็กหญิงภัทรวดี เมืองแสน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงกัญญ์วรา แซงราชา

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงภรพิมล บุญทัน

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๗
เด็กหญิงนงลักษณ์ เคลือนไธสงค์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงพิยดา เครือสุข

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงอาทิตยา ศรีอุ่นดี

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงกรรณิกา วังมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๑
เด็กหญิงสกาวรัตน์ แก้วพิภพ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๒ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ดาแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงฐิติชญา เขียวอำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงกิตติยา พาบุดดา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงฐาณิโญ ภมรานนท์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๖
เด็กชายกิตติพร สายคำวงษฺ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายวทัญู เพียซ้าย

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๘
เด็กชายรัตติพงษ์ สุวรรณภักดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กชายณัฐพงษ์ ลาลู่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายอมรชัย ทีภูเวียง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายธวัชชัย แก้วดวงตา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายเกียรติกูล ชุมประดิษฐ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายดรุสัณฑ์ สีสมภาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วน่าน

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายสนธยา สีปา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายอธิภู ไชยเดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายจิตติพงษ์ ยศมืด

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายยุทธนา คำมุงคุณ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายกมลภพ ดวงก้อน

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงณัชชา บัวระภา

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงสิรินทรา วงษ์เหม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงชลธิชา เชือไพบูลย์

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๓
เด็กหญิงอริศรา ไพชาญ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๔
เด็กหญิงนภัคประภา มูลสันเทียะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๕
เด็กหญิงปภาวดี พิมพล

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กหญิงธิดากรณ์ คำมุงคุณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๗
เด็กชายชาญวิทย์ วงละคร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๘
เด็กชายวรินทร ทิพราช

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงสศิดา บุญรุ่ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงอรัญญาณี ค้องกำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ เสนานุช

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายธนกร ชัยเสน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๓
เด็กหญิงธนศร เข็มจันทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายปญญา โคตมงคุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๕
เด็กหญิงพิชญานิน ชัยกาศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๖
เด็กชายเมธัส ฤดีรุจนวงศ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๗
เด็กชายรัชชานนท์ สีนำอ้อม

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กชายวชิระ พลลาภ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายวัชรินทร์ ลอยชัยภูมิ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงกมลนัทธ์ แสงโสดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๑
เด็กหญิงกัญฐมณี สินสุพรรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ภูติโยธิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงจิดาภา มัชฌิมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงดวงฤทัย สง่าแรง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงตรีรัตน์ จำเริญ

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงทิพย์สุดา ช้างทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๗
เด็กหญิงนภัสสร ศรีหวัง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงนันทกานต์ มิงบุญ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงบัณฑิตา ถินถาน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงพรธิตา บุราคร

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๑
เด็กหญิงมลธิตา ชัยสุระ

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๒
เด็กหญิงวรรณวนัช ทะเพชร

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กหญิงวริษา โสมคำ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงสุพรรณวลี โคตรแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงอัจฉรา จ่าเลิศ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๖
เด็กชายคุณากร สีหะวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายชนุดม อุตรพรม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายธนเทพ วรรณชู

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๑๙๙
เด็กชายนนทวัฒน์ หลุ่งเปา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายปรมินทร์ อินทรเจริญ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายวัชรพงษ์ พรมท่อน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงกสิณา แสนโบราณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงจิรนันท์ เกตุแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงเจตสุดา นามโคตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงญาดา กุลบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงดุจไพลิน แจ่มใส

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงนาตาชา

อริยปญญาวิศิษฏ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงปณทิตา อัครชาติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กหญิงพรกนก คลังจันทร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ ทีพารัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กหญิงพรมณเฑียร สอสุธรรม

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๒
เด็กหญิงพรวลัย ใจตืน

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงพิราอร ศรีอุจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงวันทนีย์ สมศิริ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงศศินา ทาจิตร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงศิรินทรา คุณพรรษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงสิริวิมล บุญจุน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงสุชาดา ภูปอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงอดิศา วันวิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ พรมอินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา ผงชัยสงค์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายฐิติพงศ์ ลาลู่

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายณรงค์ชัย กองทุ่งมน

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายดำรงพล จงจิตร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายธนัช ชำนาญมูล

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายนาทร นาศพัฒน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กหญิงพิจิตรา ชมชาลี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พันสนิท

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงจิราภา ศรีสะอาด

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงชนิษฐา จันทร์ประโคน

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงณัฐชา

ศักดินาเกียรติกุล
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงณัฐธิดาพร ครุฑวิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงธัญพิชชา คงเพียรธรรม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กหญิงปฐมพร จำปามา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงปาริชาต ปองคำสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย เจริญวัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ สะอาด

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงพิยดา บุญคง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงภทรพรรณ ขวัญงอน

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงวรัญญา กลางหนองแสง

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงศิรินทร์ธร โกยกอง

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงสุชัญญา พงษ์สะพัง

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงอนัญญา คำสอน

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงอรรยา สาริมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กหญิงอลีนา นาศพัฒน์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงเอมมิกา วงเลิง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายคมน์ศักดิ

์

ไพรวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายชินวัตร ผัดผวน

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กชายฐิติกรณ์ ประนนท์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายบุญพิทักษ์ โฮมหงษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายปฏิญญา ปทะพี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายประยูร จำปา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายปานศิริ พรมธิมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายอนุพล แฝงทรัพย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายอภิศักดิ

์

ชัยแสนทา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายเอกชัย ไสยันต์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กหญิงกฤติยาณี มาลา

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงชลธิชา ขาวพา

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กชายกิตติพงศ์ แสนโบราณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กชายจิรายุ ขันทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายเฉลิมวุฒิ สิงห์มณี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กชายธนัชชา คำสุข

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายนันทพล กลับกลาง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายภักดี แคนมี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายภูวดล ลาลู่

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายวิรชัย ใสโยธา

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายอนุพงศ์ ปะหุปะมง

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงจิตรกัญญา โพธิศรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันหาเรียง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุดดาเวียง

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงรัตนา สีดาบุญมา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงสุธาสินี ดีลุนชัย

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงเสมอแข มณีเทพ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายยศกร ไสยันต์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายสุพัฒน์ชัย สิงตารี

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายพฤฒพร บุนนาค

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายภูผา ศิริโส

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงนรินทิพย์ หลานวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงวิภาพร จำปาหวาย

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงวิราวรรณ ชานุชิต

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงศศิธร แก้วไชย

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กชายเขษมศักดิ

์

ไพคำนาม
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงนาราภัทร แสนสมศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กชายสุทธิพงศ์ ดาวงราม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงกนกวรรณ รัวไธสง

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงกฤติมา บุญผึง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงกิตติยา กุลวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุรินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงฐิติวรดา พืบขุนทด

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสวรส พรมอ่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงพรทิพย์ พรมอ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงอริสา ตุคำเวียง

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กชายทฤษฎี จิรลักษณวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กชายทินกร ชนพอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายธเนศพล นาศพัฒน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กชายธีรพงษ์ บุญหล้า

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๗ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

วงษ์รินยอง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงจรัลพร จันคนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงเทียนทอง เพียกกอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงธนัชชา ศรีเวียง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงนริศรา วันเดช

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงปรียากร นาคเสน

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงอภิญญา ยศบุญเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงเกศดาภร พรมเวียง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงมรกต มานะดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายพงศกร คุณสิงห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงจีระนันท์ คงเกษม

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงปณิธาน คำภูธร

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๐๙
นายบวรทัต ติดวงษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายศราวุฒิ ตรีเดช

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กชายอาดัม บือราเฮง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงศศิประภา บุญหลำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โคตสิงห์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กหญิงนันทิญา สมเขียว

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กหญิงนิพาดา ลอดชา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายภคภูมิ แพงสิน

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๗
นางสาวแพรเพชร แทบศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กชายปารวัตร จรูญโรจน์สกุล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงปยดา สุขตะคุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงภัทรลภา อ่อนพิมพ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๑
นางเบญจภรณ์ จันนา

๒๗/๔/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๒
นางสาวพชรธรษ์ จำปพรม

๓๑/๘/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๓
นางสิรัญญา ศรีภูธร

๑๔/๑๒/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๔
นางเอวิกา จันทวงษ์

๑๒/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง วัดศรีวังลาน  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายพงศกร จิตรซ้าย

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงนันทิชา คำบุ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงสุดาภรณ์ แต้มสีคราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กชายกิตติพัฒน์ พลฤทธิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงภาธร เพิมพูน

่

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงวันวิสา วิทฟลด์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงกวิตา แสนขันธ์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กชายณัฐพล โยโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายศาสตรา ถาโคตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงนริสษา สร้อยเสนา

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กชายวิศวะ ทองแสง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กหญิงศรัญญา ทองมา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายคุณากร ผานุช

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา แอบโนน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงพนิดา อ้อมนอก

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ ขอกลาง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายชินดนัย ลุนบุดดา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา รัตนธรรมธาดา

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กหญิงธนพร แสนดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงวิสสุตา กุลหงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงชนิดาพา พิมพ์สอน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงอินทุอร ศาลาแดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงฐิติมา สีกะพา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงเวธกา สีบรรเทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กชายนิพนธ์ วันณุลัย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงปลิตา โคตา

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กชายรติกร มีเทียน

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงกนกทิพย์ เปลียนผึง

่ ้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศรีลี

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงวรรณวิภา ถาโคตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงเพ็ญนภา ผดุงชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงสหฤทัย รุ่งแสง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงพัชรวรรณ ศรีอุไร

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กชายธนาธิป ถาโคตร

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงพิชญานิน อุตมาร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยส้ม วัดศรีสะอาด  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายยมนา แซ่โซ่ง ๔/๑/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กชายธรดร แซ่เถา

๑๑/๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กชายปญญา สอนจันทร์

๒๔/๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กชายทรงชัย มาศรี ๗/๒/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายวีรภัทร สารทอง ๕/๓/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายมินทร์ธาดา ทายิดา

๒๑/๓/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายนำโชค มนัสมโนธรรม

๑๗/๔/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายเอกรัตน์ คำนอก

๑๐/๖/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กชายเซดี

้

โอลิเวอร์สวัสดิพงษ์

์

๒๗/๖/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมอาสา ๒/๗/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายวีระชัย สมจิต ๘/๗/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

อาจวงษ์
๒๐/๗/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายธีรพงษ์ กุดตัน

๒๑/๗/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายอนุวัฒน์ หาญวิชัย ๘/๘/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายพิษณุพงษ์ สีมา

๒๓/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายชินวัตร แดงหัวนา ๗/๙/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายสุวินัย ทัดเทียง

่

๑๖/๙/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายกมลภพ ผิวผ่องผัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ พิมยะมาตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กชายจิรพงศ์ ชุมพล

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายสมภพ แซ่แฮ่อ

๒/๑๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กชายภูสิทธิ สว่างศรี

๒/๑๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กชายจตุรงค์ เพียกง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กชายธนวัฒน์ คำลือ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายทินกร ใจสะอาด

๔/๑๒/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กชายธรรมนูญ ชอุ้มแสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โสภา

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายธนภัทร์ ศรีทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายธนเกียรติ แซ่เถา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายอภิวัฒน์ พรมพุทธา

๒๓/๑/๒๕๔๘
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายอภิรักษ์ ทองนิรัน

๒๐/๓/๒๕๔๘
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายอภินันท์ ผิวศิริ ๕/๔/๒๕๔๘ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายธีระพงษ์ สีมาวงษ์ ๖/๔/๒๕๔๘ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายรัฐพงศ์ แก่นหามูล

๑๑/๔/๒๕๔๘
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กชายรัฐภูมิ แก่นหามูล

๑๑/๔/๒๕๔๘
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กชายพรพิศิษฐ์ ศรีเทียมทอง

๑๖/๖/๒๕๔๘
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงณัฐสุดา ทรัพย์ประทุม

๒๗/๔/๒๕๔๖
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงณัฐจุรา ทรัพย์ประทุม

๒๗/๔/๒๕๔๖
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงสุภาพร สุยเหง้า ๔/๙/๒๕๔๖ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงธารีรัตน์ ชินไธสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงอรนรินทร์ บัวบุญ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงเมทินี ศรีพรหม

๑๐/๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา โรจนนิตย์

๒๔/๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงตะวัน พุทธวงษ์

๑๒/๒/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา ภิญโญวัย ๒/๔/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๖๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๕ เด็กหญิงเพชรนำพลอย
บุตรดี

๒๕/๔/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน กุลเดช ๑/๕/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงปรียานุช ขันยอด

๑๐/๕/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงจันทราทิพย์ เลิศล่อง

๑๗/๕/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิงห์รักษ์ ๒/๖/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงชัญญา ช่วยศิริ

๑๘/๖/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงอัจศมาภรณ์ สินแดง

๒๔/๖/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงพัทธหทัย ดิงแก้ว

่

๕/๗/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงอภิญญา แบบบาง ๘/๘/๒๕๔๗ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงณิชา แซ่กือ

๑๐/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงผกาวรรณ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๘/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงนันตพร อ่อนศิริ

๑๙/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงสิริวรรณ ประทุมสุวรรณ

๒๘/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงปภารินทร์ พลยุทธ

๒๙/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงบุญยาพร แดงด้วง

๓๑/๘/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงปญญาพร มีเค้า

๑๖/๙/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ หงรักษา

๒๙/๙/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงดลชนก กรัดภิบาล

๔/๑๐/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงพรนภา บุญประคม

๗/๑๐/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงภัสสร คำสีทา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงวราภรณ์ ลักษณะพรมราช

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงเมนิสา จันทเสนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงหนึงหฤทัย

่

แก้วพลู
๑/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงปดิวรัดดา แสงสุภา

๓/๑๑/๒๕๔๗
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ โรจน์สันติภาพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงณิชนันทน์ แซ่จาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงดวงนภา เทพรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พิสุทธิวงษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงปถมาภรณ์ กรีดกราย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงอิษยา สกุลทวีชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงพลอย จรัสแผ้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงกมลวัลย์ เภาเกาะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงกิตติยา พรมวาท

๑๑/๑/๒๕๔๘
วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงวิชาดา สมบูรณ์จันทร์ ๒/๒/๒๕๔๘ วัดวังสะพุงพัฒนาราม วังสะพุงพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายฤทธิชัย พุมพัว

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายกรรตยศ อาจแก้ว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายชนาธร สีบุรินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทิหล้า

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายณัฐทชัย พูลทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงกัลยา เดชมุลตรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงกรรณิกา เมืองใหม่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวระภา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วีระธณิศวร์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กชายภูริพัฒน์ สุวรรณดวง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กชายธีรภัทร ภาภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายธนโชติ สารบรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายฐาณกูร คำไล้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วม่วง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายเกียรติยศ พุฒเปย

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายพัชรพล ประเสริฐ

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กชายฐิติวัสส์ วิจิตรปญญา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กชายนลธวัช กองสิงห์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กชายกฤตยชญ์ ศักดาพิทักษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงปฐมพร พลซา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กหญิงฑิฆัมพร เบ้าทองหล่อ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายธนภัทร สีดาเขียว

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายดนัย สิงทองลา

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายณัฐวุฒิ กระทุ่มนอก

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กหญิงพรรธษา กองสิงห์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงอมรพรรณ พระนิพนธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงอรยา บัวระภา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงณัฐธัญญา วิริยา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กชายภูริพงษ์ พลซา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กชายธนกฤต สาดแย้ม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงรัญญาภัสร์ ปลัดนู

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงสุมิตรา เสนามา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงวรรณสิริ ชุมดาวงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๒
เด็กชายภูริ สุขปอ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงกานต์ระวี หมอกเมฆ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงภคพร พรประทุม

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงวิชญดา บัวระภา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงพิมพา โพธิโพ้น

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชัยปุริ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๘
เด็กชายณัฐพล กันแสน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงชลธิชา ประสิทธิสุวรรณ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายวรรณเศรษฐ์ บุตรสาทร

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายปริญญา คำอด

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายทินกร ตาเต่า

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายพงษ์สวัสดิ

์

รัตโนทัย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ปองกันยา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายธีร์ พิทักษ์ศฤงคาร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๖
เด็กชายภูริพัฒน์ พร้อมเพ็ง

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๗
เด็กชายสุเรนทร สารพิมพา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงกมลวรรณ งามประโคน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายกฤษณะ ศรีทอง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงชนันภรณ์ กองพล

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีวิรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๒
เด็กชายอมรเทพฤทธิ

์

นิยมนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาแดง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงมุทิตา ภักมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทศทิศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายชนะชัย รัตนา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กชายภูมิชัย มีศรีแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงปภานัน ผิวผ่อง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายอภิรักษ์ ราชคม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายจิตกร สิงห์ทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศรีวิวัฒน์
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายอนันตศักดิ

์

ยิงยางแมน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงพีรญา เทียงกล้า

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กชายวรพล วิริยะ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงพัชริญา ศิลเขียว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายณัฐภัทร บงแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีทา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงอัมรา ศรีโนนยาง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงกิตติญา บงแก้ว

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๒ / ๑๕๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณสนธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๑
เด็กหญิงขจารินทร์ ศรีเมือง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงธันยาภรณ์ แสนแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงรุ่งลดา ติงสาระ

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอชิรญา พรมมภักดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๕
เด็กหญิงอภิชญา เหตุเกษ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายเปนหนึง

่

วรรณไชย
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

สุวรรรณสนธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๘
เด็กชายณัฏฐภัทร อาจปาสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แตงเส็ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงรัชนก นามวงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๑
เด็กชายอดิเทพ พลซา

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๒
เด็กชายเจษฎา นิกรสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๓
เด็กชายอินทนนท์ บุญประจำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายภูิริภัทร ภาษี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๕
เด็กหญิงเมษิณี วงษา

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงกาญจนาพร ภักมี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๗
เด็กหญิงสุพัชรี ศรีเมือง

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กชายธีรนัย สุปัญญา

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๒๙
เด็กชายภูมินทร์ จันทนาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

บัวระภา
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงชลธิชา ไชโยแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กหญิงอัญชลิกา ศรีสอาด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงรัชนีกร ศรีสะอาด

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๔
เด็กหญิงดารานุช ปนทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๕
เด็กชายฐิติพงศ์ อาจปาสา

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กชายสุพรรณรักษ์ ศรีเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๗
เด็กหญิงภาพร มงคลงาม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๘
เด็กชายพรเทพ สอนสุภาพ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายวิวรรณ พลซา

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายกิตติวินท์ ถินช่วง

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๑
เด็กชายนันธวุฒิ พิมโคตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๒
เด็กชายอธิราช ศรีบัวรินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงวันวิสา ภานิล

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายกฤษฎา จันทะนาม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายธีรพงษ์ กองสิงห์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายภาราดร ศรีเมือง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงปรางทอง ศรีเมือง

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงสุธาสินี บุตรเต

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๔๙
เด็กชายธนพงษ์ ศรีพล

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงวนิดา ศรีสอาด

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงปาริชาติ ศรีสอาด

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงมนต์ธิดา พิมโคตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังแท่น วัดศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๓
นางสาวศิริประภา เพ็งพล

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๔
นางสาวอนุสรา สุริโยทัย

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๕
นางสาวสายฝน โพธินรินทร์

์

๐๘/๑๑/๒๕๓๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๖
นางสาวอสมา ขันผจง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๗
นางสาวเรณู ศรีคันธมาส

๑๖/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๘
นายอลงกรณ์ วิสุธิชาติ

๒๔/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๕๙
นางสาวจุฑาทิพ เจริญสุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๐
นางสาวทักษอร สุขสบาย

๑๘/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๑
นายณัฐวุฒิ โนวังหาน

๑๖/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๒
นายปรัชญา สุนทราวิรัตน์

๑๒/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๓
นางสาววาสนา จันทรัตน์

๓/๐๙/๒๕๔๑
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๔
นางนันทวัน พิมเห็ม

๑/๐๒/๒๕๑๔
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๕
นายณัฐวุฒิ พิมเห็ม

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๖
นายปฐมพงษ์ ศรีบุตร

๒๗/๐๘/๒๕๐๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๗
นายธีรพงษ์ สิงห์สถิตย์

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๘
นายธนายุทธ เถือนจำปา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๖๙
นางสาวธิดาพร สุรินทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๐
นางหนูลา แสงขาน

๑๑/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๑
นางสาวสุภัสสรา ผิวเวียง

๒๙/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๒
นายกิตติกรณ์ เจริญทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๓
นายอภิสิทธิ

์

สิทธิกุล ๑/๐๑/๒๕๓๐ กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๔
นางสาวสิริวิมล ภูแดง

๔/๐๙/๒๕๔๒
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๕
นางสาวกรรณิกา แก้วผาบ ๙/๑๐/๒๕๐๙ กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๖
นางสาววนิดา หาชม

๓/๑๑/๒๕๔๔
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๗
นายนิธิ พลซา

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๘
นายจิตรพัตร์ กันหาทิพย์

๖/๑๑/๒๕๔๒
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๗๙
นายจิตรกร กันหาทิพย์

๖/๑๑/๒๕๔๒
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๐
นายธีรภัทร์ บงแก้ว

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๑
นายอนิรุทธ์ สาคะนิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๒
นายวิศรุต เชิดทอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๓
นายนฤภูมิ อันทะระ

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๔
นายปยะพัชร มะลิอ่อง

๙/๐๔/๒๕๔๕
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๕
นายทัศน์ไท ภูมี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๖
นายสุภชัย ศรีแพงเลิศ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๗
นางสาวปวีณา คุณเมือง

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๘
นายวิศกรณ์ แผ่นทอง

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๘๙
นางสาวปนัดดา น้อยนารถ

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๐
นางสาวภัคจิรา ชาภักดี

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๑
นางสาวจิราภรณ์ เหตุเกษ

๐๖/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๒
นางบัวเหลียน

่

สีหา
๓๐/๐๙/๒๕๑๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๓
นางปยะพร นามวงษ์

๒๘/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๔
นายอุเทน ลอยรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๓๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๕
นายธนพัฒน์ รามศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๖
นายสันติธร มณีศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๗
นายพิบาล อุธงษา

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๘
นายปฐนวัฒน์ สีดาสี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๕๙๙
นายอำพล เสริฐศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๐
นายอภิรักษ์ โสดา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๑
นายทองแดง โสดา

๒๖/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายวีระ ภูจอมเพชร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๓
นายเทพมงคล คำไล้

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๔
นายเจษฎา หาญกลาง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๕
นางสาวสุวรรณา นิวงษา

๑๒/๐๓/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๖
นายสหภาพ

นายสหภาพ  ส่วยผึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๗
นายศิริศักดิ

์

จันทิหล้า
๑๓/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๘
นายประยุทธ กินทะเสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๐๙
นางชนิดา พรมศรี

๑๙/๐๓/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๐
นางจันหอม ภูเดช

๐๒/๑๐/๒๔๙๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๑
นางอุทัยวรรณ พิมที

๑๑/๑๐/๒๕๐๗

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๒
นายธนศักด์ ผิวมะลิ

๒๐/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๓
นายนพพร พราวสูงเนิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๔
นายศุภชัย อันทะระ

๒๔/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๕
นางสาวมยุรี สุขสำราญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๖
นายกรุง กองทุ่งมน

๐๒/๑๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๗
นายปจจักร์ พราวสูงเนิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๘
นายอนุชา เกษทองมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๑๙
นางสุภาพ เกษทองมา

๑๔/๐๙/๒๕๑๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๐
นางณัฐธิดา พลดงนอก

๑๐/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๑
นายปฎิภาณ ประจง

๐๕/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๒
นายเสกสรรค์ พรมมะนา

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๓
นายสัญชัย ไข่กระโทก

๑๙/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๔
นางสาวกุลชรี จันทนาม

๐๖/๐๓/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๕
นางสาววรรณภา อาจปาสา

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๖
นายขจร จันทนาม

๐๑/๐๒/๒๕๐๘
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๗
นายทรัพย์สินธิ

์

สุวรรณสนธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๑๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๘
นางสาวสุทธิดา ดัชถุผาวัตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๒๙
นางสาวหนึงเมษา

่

งามหล้า
๐๑/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๐
นายวงษ์ธวัฒน์ พลโยธา

๓๐/๙/๒๕๔๑
กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๑
นายสุบิน อาจดวงดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๒
นายกิตติศัทพ์ ศรีทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๓
นางสาวชนานันท์ นันตะริสี

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๔
นางสาวเจนจิรา รามหริง

่

๒๓/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๕
นายอาทร กองหาร

๒๖/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๖
นายธนกร ชัยมงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๗
นางสาวธิดารัตน์ อุนาพรม

๒๕/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๘
นางสาวณัฐฐินันท์ ลายเลิศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๓๙
นางสาวพิกุลแก้ว เพียรธัญกิจ

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๐
นายสหรัฐ เลิศสพุง

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๑
นายวรวิทย์ แสงเดือน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๒
นางสาวศุภานิช บับภีร์

๒๙/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวังสะพุง ศรีบุญเรือง  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๓
เด็กชายฤทธิชัย

์

รืนรมย์

่

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายตะวัน หล้าจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายนภัสกร สีคราม

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายภพ แสงฉวี

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายบารมี สุวรรณมนี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุดคิด

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายภควัฒน์ สมพร

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงรุ่งไพลินทร์ บุญคุ้ม

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๑
เด็กหญิงฐิตา จันทรา

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กหญิงธนนันท์ งวงชัยภูมิ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงศรัญญา มารอด

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงศิราพร สุมังคะ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงรุ่งลัดดา ยูรสูงเนิน

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงสุกัญญา สุภกรรม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงทิวาพร จันยอ

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๘
เด็กชายปฏิกร กัลยา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๕๙
เด็กชายตะวัน จันทร์คำ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายจักร์ชัย แก้วกัณหา

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๑
เด็กหญิงกนกพร แสงโพธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงจาริยา กัลยาประสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงมุฑิตา พ่อวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงอารยา อินทรเสน

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงชลธิชา โยวะ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๖
เด็กหญิงอาริยา คำภา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงวนิชา บุญมาตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ จงกรด

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงคันธารัตน์ สาระกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กชายธนภูมิ สระประการ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๑
เด็กชายบูรพา สุวรรณมณี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงปยมาศ สีขาว

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๓
เด็กชายนิรันด์ ลีลาศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๔
เด็กชายภูตะวัน ศรีเมือง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๕
เด็กชายสิทธินนท์ ศิริกุล

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กชายวีระภาพ กาละเพชร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๗
เด็กชายพันธ์นุวัฒน์ สมีพันธ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงกุลปรียา พฤกษชาติ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงอรทัย อุธากิจ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงวาสนา หล้าจันทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายมนูญ กัลยา

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๒
เด็กหญิงวรัญญา กาลมุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงสาวิตรี โพธิศรี

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กชายพิทักษ์ ศรีทอง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๕
เด็กชายชัยวัฒน์ การะพิมพ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๖
เด็กชายกฤดา นครพันธ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญครอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงจารุวรรณ มอญชัยภูมิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๘๙
เด็กหญิงวนิดา น้อมจันทึก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

น้อยยาสูง
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายณัฐพล สอนตีด

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายพงษ์เพชร ชัยชารี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๓
เด็กหญิงอาริษา โครตแสนลี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อมจันทึก

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กชายนพคุณ แสนสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๖
เด็กชายภัครพล บุญเนาว์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงสุธาสินี อุ่นจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๘
เด็กหญิงนราทิพย์ เรียงทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กิงนอก

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงวันวิษา อินทะเสน

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงศศิภา สุดธิ

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงศิรประภา พันทาโฮม

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงนัยนา ชุมหิน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๔
นางสาวมุทิตา แซ่ซัว

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโคกสง่า เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงญานิสา ชาวสวน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงดวงฤดี ศรีมาตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงพัชรพร ทอนจรุง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงอินทิรา ทองอ้ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญอุดม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงมลณภา ทิพย์แสง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงอารีสา สิงห์วัน

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายอนุชา ไชยพิมพ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำบุ่น เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายภาโชค ต้นพนม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายบารมี สิทธิน้อย

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายทิชานนท์ สาดแล่น

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๖
เด็กหญิงนิยดา ปอสากล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๗
เด็กหญิงทิพย์นรี รอบคอบ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กหญิงเฟองฟา สาดแล่น

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงสุดาพร ศรีกระทุม

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กหญิงวารุณี วันจงคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายสุท้ศน์ กันผง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายเอกราช ภูมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อินทะสอน

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๔
เด็กหญิงสุพิชฌา ใจเครือ

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๕
เด็กหญิงปริชญา สาดแล่น

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสะนา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายชินวัตร ภูกำเนิด

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๗
เด็กหญิงรุ่งตะวัน อินทร์นอก

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๘
เด็กชายสมคิด เทพวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๒๙
เด็กหญิงสมฤทัย อินนอก

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายพรหมเรศ เสาหิน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๑
เด็กหญิงสุนิษา บุญรัตน์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงวันวิษา บุญฟู

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๓
เด็กชายชัยนันท์ เววิชัยโก

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงธิยดา ศรีโนนยาง

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๕
เด็กหญิงอภิญญา หน่อสีดา

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๖
เด็กชายก้องเกียรติ อินนอก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กชายจักรพล วงซอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายกิตติพงษ์ พรมหาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๓๙
เด็กชายจิตรกร หมืนเดช

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงพิมพ์พร ผาบวิชัย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงวรินดา ศรีสร้อย

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายประณิธิ สมบุตรดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๓
เด็กชายชัยณรงค์ อินทร์เพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายจิรวัฒน์ อินนอก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๕
เด็กชายราชัน ทองดวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงสุนิตา เสนาลา

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๗
เด็กชายวุฒิชัย เงินพูน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงพลอยแพรว พูลพุฒ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กชายธนากร พรมดวง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายเกษมสันต์ ปะนิทานะโต

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๑
เด็กหญิงนิสาชล เอกสพัง

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงนันทนา โคตรแสง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา ไกยเทียม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงพรทิพย์ จารวิทย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๗๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงนุชวรา อุปาระ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๖
เด็กหญิงจิตรลดา เดชคำแหง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงอัมพรวรรณ วรรณโส

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาสามยอด เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๘
เด็กชายสุรชัย บุญอุ้ม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๕๙
เด็กชายกอบเดช โหย่งโสภา

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายกฤษฎากรณ์ เหล่าประจิตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายกวินภพ หยวกจิงหรีด

้

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๒
เด็กชายอาทิตย์ อินทนาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๓
เด็กชายจตุรพร ภูมิดอนใส

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายวรพงศ์ สิริโชติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายกิตติพงศ์ ปาคา

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายพีรพงษ์ ปองนพ

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายสุรยุทธิ

์

ทุมทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๘
เด็กชายอนุชา หัสเดช

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอกพุทธา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงอัญนา ชนะเทพา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงสุภาพร ชาวกระโทก

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงถิรดา อ้วนแพง

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกิดมันคง

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงสุภารัตน์ สัญสมบัติ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ พูลทรัพย์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงวิภารัตน์ ผุยไธสงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงกนกพร ศรีเมืองใหม่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงพรฤดี จำรัสภูมิ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงจันทิมา ชัยทุมมา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงเกวลิน วงศ์สาคำ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงปาลิตตา เกษทองมา

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงชนิษฐา อุดม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๓
เด็กชายจิรพัฒน์ จันทรวิชะ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๔
เด็กชายธนพล ศรีรักษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๕
เด็กชายภูมิประภา ศรีพรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๗
เด็กชายนที ชัยศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๘
เด็กชายธรรมนูญ รบชนะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๘๙ เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์
การรักษ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงอรปรียา วงษ์จรัสเพชร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๑
เด็กชายภูริทัด พงษ์พันธุ์นา

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๒
เด็กชายสหรัฐ ดวงดี

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๓
เด็กชายจิรายุ ประทุมชัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๔
เด็กชายสัญญา อ่อนหวาน

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๕
เด็กชายพีรวิทย์ ภูมิดอนใส

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๖
เด็กชายอนุวัต ขุนขีเหล็ก

้

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๗
เด็กชายภรัณยู คล้ายประยูร

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๘
เด็กชายปุณพจน์ หล่อเหลียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงจิตติภัทรา โนนดี

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงอันดา สะตะ

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุตรวงษ์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๒ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สีตะนาถ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงธนวรรณ สีหาบุญจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงกาญจนิน คุ้มสวน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงวริสรา เรืองศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงเสาวคนธ์ จันสี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงนิพาดา พรมมา

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุพัตรา สาอ่อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงวรินยุพา สีหลง

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายบารมี คำภักดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๑
เด็กชายธีระพงษ์ ซ่อนหู้

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทัดมาลา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๓
เด็กชายกีรดิฐ เพ็งธรรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๔
เด็กชายยอดอนันต์ แก้วพิลา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๕
เด็กชายเจษฎา ถาระคร

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายวสุธร ทองหล่อ

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๗
เด็กชายพงศกร จำนงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๘
เด็กชายโยธิน อิฐทาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กชายสุทัศน์ ถาวรเมืองแพน

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายอภิภู สีหะ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๑
เด็กหญิงฐานิกา คำษาวงค์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร เพชรนอก

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงนัฐธิดา ศรีทอง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงพิชญานัน เบาราญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๕
เด็กหญิงสุชาดา รุ่งระมา

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงพฤกษา เหวห้วย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงสิริวรรณ หลวงสนิท

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเอราวัณ เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๘
เด็กชายกรรชัย ศรีมหาพรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนทิพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธีระยุทธ แก้วเสน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กชายภูวดล ชูศักดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กชายอนุวัช ภูพรรณาแสง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๓
เด็กหญิงชลธิชา จูมวันนา

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ศึกสงคราม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กหญิงมริสสา บุญประคม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๖
เด็กหญิงมุกดามณี เณรโต

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๗
เด็กหญิงมุทิตา หนูน้อย

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กหญิงศิริวรรณ สร้อยพลาย

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงอรทัย สีแสวง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายพีระพัตร จันมะโฮง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทิบบรรจง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๒
เด็กหญิงกัลยา ดวงศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กหญิงจันทิมา เสนาวัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร พรมศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๕
เด็กหญิงมุนี ปดภัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงวิลาสินี นามเดช

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงสุปราณี รัตนทิพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงสุพรรณี เกียมชัยภูมิ

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๔๙
เด็กหญิงรพีภัทร เขียวไกร

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงพิชญาพร ประสานทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงพิยดา โคลา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายจักรพงษ์ บวชชุม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๓
นายพรเทพ พรมศรี

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๔
นายรัชพงษ์ อินธิแสน

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๕
นายสุรทิน ชาวสวน

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๖
นางสาวรัตนากร มงคลไชย์

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๗
นางสาววนิศรา ศักดาพิทักษ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๘
นางสาวปยธิดา รัตนบุรมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๕๙
นางสาวศศิวิภา สามนคร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๐
นางสาวศิริกัญญา จักสาร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๑
นายสมรักษ์ มาลี

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๒
นายเชษฐา ทิพย์คำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๓
นายธีรภัทร นามโฮง

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๔
นายจุลจักร ระกุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๕
นายบัวรินทร์ จันเส

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ กัณหา

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๗
เด็กหญิงชุติมา จันทรเสนา

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๘
เด็กหญิงชลิดา กานิกรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๖๙
เด็กหญิงพลอยทับทิม

คำภธิพเณศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชอบบุญ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๑
เด็กหญิงวรรณสิริ นาดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายณรงค์ชัย สว่างชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายรานนท์ ทองพิมพ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ประรุทเห็ม

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๕
เด็กหญิงศุภัสสร สาดนอก

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๖
เด็กหญิงศิรินธรณ์ คำอ่าง

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๗
นายณัฐพล วงษ์ศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๘
นายธนวัฒน์ ผาพรม

๑๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๗๙
นายภานุพงศ์ ศรีจันโท

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๐
นางสาวแก้วนภา กาวิละ

๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๑
นายวรายุทธ์ สะดาแนน

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กหญิงชญาดา สัตตะโส

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๓
เด็กชายตะวัน โมราชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๔
เด็กชายปภพ แสนแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๕
เด็กชายปยะ วรรธานี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กหญิงวิชญาพร ดอนสินเพิม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๗
เด็กหญิงอรพรรณ เฮ้าเส็ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๘
เด็กหญิงยุวรรณดา หอมพรมมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กหญิงจุรีพร เพชรสังคูณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอัญชลี หนูจ้อย

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๑
เด็กหญิงพรนภา ชาประดิษฐ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๒
เด็กชายนัฐวัฒน์ ตุนาวา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายอัมรินทร์ สมภาร

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สายอภัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๕
เด็กชายวิทยา หอมพรมมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๖
เด็กชายอภิวัตร สุวรรณชาติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กชายรามนารายต์ ทองสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๘
เด็กหญิงสุวิมล เสนนอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๘๙๙
เด็กหญิงอณัชชา สมทัต

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายเอกรัตน์ หนูตอ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายเขตต์ตะวัน อินกนาม

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายรุ่งโรจน์ ตินนัง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงปยอร อุดมบัว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงอารยา อุนาภาค

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงมนธิชา ชัยนาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงรัตน์ติกาล ยางนามอินทร์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงช่อประภา ฝากชัยภูมิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๘ เด็กหญิงสิริเพ็ญพิชชา
สามท่า

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีจันดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายธนานนท์ เวียงธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๑
เด็กชายปญญาพล ประภาษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๒
เด็กหญิงปนิดา บุญคำภา

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายปติพงษ์ หยองเอ่น

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๔
เด็กหญิงชฎาพร แก้วกำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๕
เด็กหญิงสุดาพร ทองสม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๖
เด็กหญิงปาริศา ประจวบสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายวีรภัทร ผุยไธสงค์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๘
เด็กหญิงนิชานันท์ รัตนวัน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๑๙
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทองเขียว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กหญิงสุชาวดี ปทนาถา

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กหญิงฐิติพร หมู่หาญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๒
เด็กชายศิตวรรษ แลศิลา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กหญิงโชติกา หมู่หาญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กหญิงพัฒธรี ศรีเมือง

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงมิลตรา ศรีชา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กหญิงวราพร วรรณสุทธะ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กหญิงกุงทรัพย์ แก้วสุวรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๘
นายนภสินธุ์ ชิงชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กหญิงณญาดา โพธิคง

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีไชย

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงสุมลทา ทวีแสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงทิพย์ทิวา อุวอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๓
นางสาวฟาขาว สมอดี

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๔
ว่าที ร.ต. วิศณุพงษ์

่

เทียบพิมพ์
๓๑/๐๘/๒๕๒๘

วัดเอราวัณพัฒนาราม เอราวัณพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายอดิสร ศรีบุรินทร์  กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายวีรชิต ชาติชนะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กหญิงกานต์สิรี ธนูศิลป

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กชายพิเชษฐ ถมมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงวรภรณ์ เชือสาย

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๐
นายพัฒนพงศ์ สันหา  กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กชายเทพพิทักษ์ ศรีบุรินทร์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีบุรินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กชายพงศกร กล้าหาญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๔
นางสาววัชรินทร์ ดวงดี

๐๑/๐๖/๒๕๒๙

กศน.อำเภอภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๕
นางคนิดา สุธงษา

๑๕/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๖
นางทานตะวัน บุตรวิไล

๐๑/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๗
นางศิริยาภรณ์ เนตรผง

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๘
นางสายสุดา ด่างดี

๒๐/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๔๙
นางสุจินตนา โชคชัยชุมพล

๑๘/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๐
นางอุษณี ชัยเพ็ชร์

๑๖/๑๒/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๑
นางเพ็ญนภา อุ่นแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กหญิงกฤตาณัฐ แพนไชยสงค์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กหญิงพนิตพิชา วังคีรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กหญิงกนกรดา กาวล

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงชนัญธิดา พรมพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงศิรภัสสร จันโทภาศ

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงมนัสชนก พิมสาลี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กชายวรวุธ ภาจำนงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงกฤตยาภรณ์ กกพิมาย

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงนภัสสร สิงห์สถิตย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กชายธีรธัช ทองปน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายวรเทพ อาจภิรมย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กหญิงคริส บีกอม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายณัฎฐชาติ ลีตน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายสรวิศ วิจิตรปญญา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายพรชัยมงคล นามวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงกนกพร สีทอนสุด

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงจิราพร ศรีชมษร

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พลพิมพ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงขวัญดาว วังคีรี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายวีรศักดิ

์

หมืนคำลือ

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายธนาวุฒิ โกษาจันทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทะแพง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กหญิงนรินธร์ คำภูนิจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กหญิงอรปรียา วังคีรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายนันทวุฒิ ปสสาวัฒนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายอดิชาต ศรีบุรินทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุรินทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ หารจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กชายวรายุส โสประดิษฐ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กชายภูพิพัฒน์ โกษาจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายกฤษฎา ศรีบุรินทร์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมนิล
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงณิชกมล ศรีบุรินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายสิราวิตร ยศพิมพ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายธนากร ลีกระจ่าง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กหญิงกัญญานัด ทองปน

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายกิตติพล หิรัญโท

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงสุปราณี สารมะโน

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ เกตุคำ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายพงศภัค อุ่นแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กชายสุรยุทธ อุ่นแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กชายนฤเบศ อาจวิชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายอธิราช สุธงษา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์ทองสิริโชค

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๖
นางนิภาพร คำบุยา

๒๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๗
นางภัทราวดี โกษาจันทร์

๑๑/๐๑/๒๕๑๘

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๘
นางอมรรัตน์ ชำนาญสุข

๒๘/๐๕/๒๕๐๙

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ลย ๔๔๖๐/๒๙๙๙
นางอาวรณ์ สุวรรณชาติ

๐๔/๐๘/๒๕๑๖

โรงเรียนชุมชนภูเรือ วัดโพนทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๖ / ๑๕๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายณัฐพร มณีสอน

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายทักษ์ตนัย แถวบุญมี

๓๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายพงศกร แสงสิงห์

๒๘/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายสรวิชญ์ ทองโม้ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายวัตพล พรหมหาราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายวิษณุ ขวัญขจร

๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายคมกฤชณ์ ไตยะนำ

๐๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายพงศกร ไชยหรมมา

๓๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายพีระพงษ์ ดีธัมมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงนัยเนตร ไตยะนำ

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงปนัดดา นามผา ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงวรรณษา บุญสะอาด ๖/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงสุนิสา บาบุญ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา สะดาแนน ๔/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงกาญจนา ประทุมพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายจิรายุทธ์ มุงคุณคำซาว

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายยุทธชัย นามละว้า

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายปญญาพล พรมหาราช

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ พรมอินทร์ ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายวาทิตย์ เคหัง

๑๒/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายอภินันท์ เทวสัตย์ ๒/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายภูมิภัทร์ โสโข

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ดีธัมมา ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงราตรี สุโพธิ

์

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงวรรณิษา พิลาฤทธิ

์

๒๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงวิภาวดี โพวะนัด

๑๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา สีลาสีน ๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงอรนิษา แสงขาน

๑๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงเฟองฟา ผุยคำภิ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงสุภาพร คำอยู่

๒๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนหัฤธิดา แสนคำเพิงใจ

๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายโชคสมบูรณ์ วิปสสา

๓๐/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายวัฒนเสถียร กะการัมย์

๒๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายพรทนาวุฒิ บุตรโคตร

๑๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายวุฒินันท์ โทมนัส

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กชายกฤษดา แก้ววาฤทธิ

์

๑๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ ดอนหอพัฒนาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๖
นายปรัชญา บุผาง

๓๑/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๗
นางสาวบัวคำ จำมะอุ  กศน.อำเภอภูหลวง

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๘
นางนรารัตน์ บุญกำ  กศน.อำเภอภูหลวง

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๓๙
นายวรวุฒิ นวนขาว

๓๐/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๐
นายศรัณยู นวนขาว

๐๕/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๑
นายอำนาจ พรมพลเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๒
นายสัญชัย สุพร

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๓
นางสาวจารุวรรณ ขาวสวรรณ์  กศน.อำเภอภูหลวง

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๔
นายจักรพัฒน์ สายบุญเกิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๕
นางสาวสายธาร มะดาศรี

๑๐/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๖
นายธีรวัฒน์ ฉลาดเชียว

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๗
นายกิตติพงษ์ นามกันยา

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๘
นายกิตติกร ขวัญชม

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๔๙
นางสาวมลวิภา สุโพธิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๐
นายวัชรายุทธ บุตราช

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๑
นายบุญเปง ยวนใจ

๓๑/๑๒/๒๕๑๔

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๒
นายสุรศักดิ

์

กลางวงษ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๓
นายนิพนธ์ ศรีบุรินทร์  กศน.อำเภอภูหลวง

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๔
นายนิชาญ วงค์ษา

๒๔/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๕
นายชอบใจ บงแก้ว  กศน.อำเภอภูหลวง

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๖
นายวิชัย เพ็งพินิจ

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๗
นายกรุณา นนทวิศรุต

๐๕/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๘
นางกวินนาถ ขุขันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๒๓

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๕๙
นางสาวคนิตดา จันทะเส

๑๒/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๐
นางสาวดาราพร ขวัญพัก

๒๔/๐๓/๒๕๒๗

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๑
นางสาวพรพรรณ อุตกรวย

๒๑/๐๘/๒๕๒๘

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๒
นางสาววราภรณ์ นิลอ้วน

๓๐/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๓
นางวาสนา ฟุงเฟอง

๑๙/๑๑/๒๕๐๔

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๔
นายสัมพันธ์ วังคีรี

๑๔/๐๔/๒๕๒๖

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๕
นางสุภาพร โจระสา

๒๐/๐๙/๒๕๒๖

กศน.อำเภอภูหลวง
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีเมือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กชายราชภัฏ พิลา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงจรีรัตน์ พันชา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงชนิตา พรมมี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๘ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ เจริญสุข

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงปนัดดา โยธานวล

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงปณฑิตา พรมมี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงวรรณษา แซ่เห่ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงอัญญารัตน์ จำนงศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงสุพัชรินทร์ ภาษี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายรัตนฉัตร ปาระมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายณัฐวุฒิ รัตนวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายปราโมช ศรีรักษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงปวีณา พระบันเทา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงยลดา คำมงคุณ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงวัลนิภา สุโพธิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงสิริวิมล สว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงสุดาลักษณ์ พรมหาราช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงสุทธิดา ทองสุข

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กหญิงจีระวรรณ จันทิมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายอนุวัฒน์ พิเคราะห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายฐาปนา ทองวัน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายธีรพงษ์ เหง้ามา

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายสุรสิทธิ

์

บ่อคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายวีระวัฒน์ สุขสำราญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายอภิชาติ วาลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีทาทน

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงชนินาถ ระยับศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงลักษณา ทองวัน

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายนราธิป วิปสสา

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงมาริสา

ขันทองคำกลีบทอง ๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายชาญชัย พิลาฤทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กชายวิษณุ มชิตานนท์

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงวันวิสาข์ คำครู

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงรัตน์มณี มุกดาหาร

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ มังคะโล

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายอักกพล ชาศรีราช

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายกิตติพัศ แว่นศรี

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายธนาธิป หมอยา

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๘๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายชะยานัน พรมโคตรค้า

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายเอกสิทธิ

์

แนวเว
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายรัฐวิทย์ กำมาทอง

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายธรรมนูญ ดาบพลหาร

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

ื

สาริภา
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายศรัลวิชญ์ ทีภักดี

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายกชกร ลานนท์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงชรินรัตน์ อุตระผิว

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงอมิตตา พันสอน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงณัชนภัสกร บูรณากูล

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงพิมลรัตน์ จ่ามีเคน

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายศุภณัฐ มีหิริ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงสุมาศตรา แก้วผาบ

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กชายธีรภัทร แสงนา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายธยากรณ์ หล้าบ้านโพน

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงพัชชานันท์ บ่อคำ

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายศรันยพงษ์ สิงขรเขตร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กชายพัชรพล วิปสสา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายสิริชัย เบ้าสารี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กหญิงบุศราภรณ์ แก้วเทียน

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กหญิงกันติชา พรมจันทร์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงสกุลรัตน์ ปกครอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอุ่ม

วัดดอนหอพัฒนาราม
 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กชายณัฐพล ธรรมกุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอุ่ม
วัดดอนหอพัฒนาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๘
นายจักรพงษ์ ศรีบุรินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๒๙
นายสุวรรณ จันประณต

๗/๐๘/๒๕๓๕
โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๐
นางเยาวธิดา วังคำ

๑๙/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๑
นายอานนท์ ศรีบุรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กหญิงจิราพร วันทองสุข

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กหญิงพัชรี ภูคัง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๔
นางประกายมาศ เชือบุญมี

้

๒๕/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายเกรียงไกร บุญประสพ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กชายอัฐเนตร เดชแสงศรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงนลัทพร บุญประสพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา แพทย์ไชโย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงยุวันดา ช้างดำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ กัลยาประสิทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กหญิงรัตติกาล แพทย์ไชโย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายรัฐภูมิ เดชแสงสี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทิพย์ประโสด
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายศิวะ ศรีทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๕
เด็กชายพิพัฒน์ แพทย์ไชโย

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กหญิงภัคจิรา สายแก้วเกิด

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๗
เด็กหญิงจิราวรรณ นันทะพรม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงณัฐกมล แพทย์ไชโย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงสุพรรษา จันทะพินิจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายวรากร ทิพโสฐ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กชายเจษฎา ราศรีชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กชายณัฐชัย บัวเหมือน

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กชายพงศ์พนา ศรีชามก

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายศุภกิจ แพทย์ไชโช

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงพิมจันทร์ ราศรีชัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงจิรนันท์ ราศรีชัย

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงอรอนงค์ ศิริ

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กชายสิทธิพล แสงแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๕๙
นายเจตจริน ใจแอ้ม

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๐
นายชุมพลภักดี ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๑
นายวินัย แสนคำ

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๒
นางสาวศิริธร พอคำ

๐๕/๐๓/๒๕๒๘

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๓
นางสาวสุนิดา นนทะโคตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๔
นายไพฑูรย์ นนทะโคตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๕
นายณัฐพล ท้อนทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๖
นายณัฐวุฒิ พายัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๗
นายวิทยา สุคงเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๘
นายศรราม เนธิบุตร

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๖๙
นายอาชา สุคงเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๐
นายต่อศักดิ

์

วงษ์อุปรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๑
นายธีรไนย สุวรรณชาติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๒
นายปรพัฒน์ สารมโน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๓
นายพลพล สุวรรณอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๔
นายวุฒิศักดิ

์

บุญศรีภูมิ
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๕
นายอลงกรณ์ บุญศรีภูมิ

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๖
นายกิตติชัย สีทาสังข์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๗
นายชานนท์ ภูมิเวียง

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๘
นายนันทวัตร วังคีรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๗๙
นายนิคคม โสประดิษฐ

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๐
นางสาวนิภาพร แปลมูลตรี

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๑
นายภาสกร จันเขียด

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๒
นายสมเกียรติ คำสุวรรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๓
นายเฉลิมพร โสประดิษฐ

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๔
นายภัทรพงษ์ ทองหมืนไวย

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๕
นายสุมิตรชัย ยศปญญา

๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๖
นางสาวพีรดา โสประดิษฐ

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๗
นางสาวภัชดาพร บุตรพรหม

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๘
นางสาวนิภาพร บุตรตะพรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๘๙
นางสาวอรวี สุธงษา

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๐
นางสาวกุสิสรา สุวรรณชาติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๑
นางสาวปทมาพร ทองภาพ

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๒
นางสาววิจิตรา สังข์ทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๓
นายอัครพนธ์ ศักดิวงษ์

์

๐๔/๐๓/๒๕๓๙

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๔
นายชาญณรงค์ วังคีรี

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๕
นายนนทวัฒน์ สุภาษิ

๐๗/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๖
นายสุริทัย สุภาษิ

๑๗/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๗
นายศักดิชัย

์

เหมบุรุษ
๑๔/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๘
นายเอกวัฒน์ จันดาหาร

๒๐/๐๓/๒๕๓๒

วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย วัดโพนชัย  

ลย ๔๔๖๐/๓๑๙๙
นายชัยชนะ ทวีคูณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๐
นางสาวบุษยมาศ สีมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงทิพย์นภา สิงห์งอย

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายเอกราช คำชาวนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงพรหมพร บัวชาบาล

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายพงษ์พิสุทธิ

์

มาลา
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายอัครพงษ์ จันทร์สิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายวุฒิพงษ์ ลาวัลย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มุงคุณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายจักราวุฒิ ชัยวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๒ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายนราวุฒิ จันทัย

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กชายนัยน์กานต์ ก้านพลู

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายปฏิภาณ ตันเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กชายพัลลภ วุฒิ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กชายภานุพงษ์ บับพาน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พรดิลกรัตน์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายหรรษธร ไชยคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายนราพงษ์ พรมศรี

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงปรางทิพย์ พลซา

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กชายโชคทวี มะทะกอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายคณาวุฒิ เกษเกษร

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายนิพนธ์ สนธิมูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กชายธีรภัทร เสวันนา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายธีรศานต์ สุนทร

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายพิเชษฐ์ ศรีคำสอน

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายอนุสรณ์ พรมศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กหญิงสุจิตตรา นามบุญมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กหญิงอภิสมัย แสนภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๘
นายจิตติพล ถิรวิทวัสโสภณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๒๙
นางสาวอทิติยากร จันทร์เจือ

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายธีรพัศ เข็มแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ดำถำ

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายเมธัส ไชยพิลา

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายสุวิทย์ ทองสงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กชายวงศกร ไชยคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จำปาทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายเดชาวัต กันยาประสิทธิ

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายต้นตระการ นิสาร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กชายตุรภัทร แก้วหานาม

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กชายวีระชัย บัวใหญ่รักษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงทิพวรรณ บุตรดีสุวรรณ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายพูนทรัพย์ สอนสุภาพ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ชัชวาลย์

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายพงศ์พณิช จูมพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีบุรินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายทวิชชัย บัวระภา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กหญิงชลณิชา จำปา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กหญิงนลินรัตน์ อุทธะตรี

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กหญิงนวรัตน์ บัวบาลบุตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๔๙
เด็กชายเนรมิตร โสธรรมมงคล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงญาณี อักขระ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๑
นายธีรศักดิ

์

สัตบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๒
นายวชิรากรณ์ พิมพ์สารี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๓
นางสาวอารีรัตน์ พรหมศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายอำพร ไชยปอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายคณิน ศรีสอาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายคฑาวุธ แสนเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ลิจันทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายเมธัส ภักมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

จารุกะมล
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายเอกราช สัมฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ศรีโพธิอุ่น

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กหญิงพนิตนันท์ งอกงาม

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงภาวินี พิมดา

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงรัชภรณ์ รัตนสมัครการ

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงศรสวรรค์ ทองคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายชุมพล กิจเกียน

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายภีระพัฒน์ ผลทับทิม

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงกัลยา นามมนตรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงขวัญเรือน บัวผัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงพรพรรณ พวงมีสี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงวริศรา วรรณไชย

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงอรสา จันทะฤทธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงอาภัสรา ทรัพย์สมบูรณ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กชายโสภณัฐ ชุมสงฆ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กชายจีระพัฒน์ จันทร์วาย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายนัฐพงษ์ พลซา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายปารย์ภวิศ นะราสา

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายวิสา บุตนัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายศุภกฤต ชิดเชือ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงอรอุมา สมอนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงอาภารัตน์ พลซา

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กชายพิชิตชัย สุขสบาย

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงปทมวรรณ บุรพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กชายภูเบศ ชาวสวย

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงรัชนีกร สีดา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๖
นายศิวะกร วงษ์โสภา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๗
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยสาร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๘
นายพีรกานต์ สีหะวงค์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๘๙
นางสาวนะนิตา พลซา

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๐
นายอัสวโกวิทย์ เต็มลา

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๑
นายกิตติธัช ทาแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๒
นายนพดล พิมคีรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๓
นายอิสระ ภูศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๔
นายอมฤต อินทรเพ็ชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๕
นายจิรพัทธ์ คารมสม

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๖
นายจิรวัฒน์ วิทยา

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๗
นายฐิติกร แก้วษา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๘
นายณัฐวุฒิ สุพรหมอินทร์

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๒๙๙
นายธนากร คำบุญมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๐
นายธาดา จันทร์แสงศรี

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๑
นายธีรวัฒน์ อินพินิจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๒
นายรัฐศาสตร์ เกิดสีทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๓
นายอโนชา สุพร

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๔
นายอภิวัฒน์ มูลสุวรรณ

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๕
นางสาวณัฐรุจา ชัยศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๖
นางสาวดวงฤทัย บัวระภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๗
นางสาววารินทร์ เสาร์กระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๘
นายสิทธิพร เดชกุล

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๐๙
นางสาวชลดา จันทะสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๐
นางสาววิยะดา ขันตี

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๑
นายสัญญา นาวงศรี

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๒
นายอนุชิต ดีสม

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๓
นางสาวเขมิกา กิริซี

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๔
นางสาวปยดา ศรีเมือง

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๕
นางสาวพัชรีพร พรมมาศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๖
นางสาววราพร ชัยสา

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๗
นางสาววนิดา รัตนมงคล

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๘
นายวุฒิชัย ผามะนาว

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๑๙
นายกฤตนัย สมอ่อน

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๐
นายสราวุธ น้อยเสนา

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๑
นายนัฐพล เนาว์แก้งใหม่

๑๙/๐๑/๒๕๔๓

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๒
นายฐาสุวรรณ นินทรีย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๓
นายกฤษดา คำวงษา

๒๐/๐๘/๒๕๔๑

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๔
นางสาวปยธิดา แสนวงค์

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

วัดศรีอุดมวงศ์ ศรีอุดมวงศ์  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กชายธนพร ทิพย์สุวรรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กชายรัฐภูมิ แสนประเสริฐ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กชายวรวุธ วรรณทิตย์ชัย

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กหญิงพชรกมล ศรีบุรินทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงอัฐธิมา สีทาสังข์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงอารียา จันทะนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กหญิงวรรณธิดา เทพโสภา

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กหญิงจันทการต์ ปกสีมา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กหญิงปนิตา ชุมพล

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี ทองเฟอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กหญิงจีราภา มุ่งกันกลาง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายศิริวัฒน์ สิงห์เสน

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายธีรพัฒน์ แสนมา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายสหชัย พรหมจรรย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กชายนวพล หาญคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายณัฐพล ธีระนันท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีบุญเรือง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กชายธนากร สีทาสังข์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กชายกฤษฎา บุตรพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กชายอัครเดช การบรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กชายอัษฎาวุธ ผลาพล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงอาภัสรา นุสิทธิรัมย์

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงอรวรรณ เหลาสุพะ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงบัณฑิตา หาญคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงพรรณภา พากระจ่าง

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงกรรณิกา พรมทา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กหญิงจิราพร ทับเพ็ชร

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา นามวงษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กหญิงพรรณิกา ศรีจำปา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กหญิงสุพรรณิกา กุลบุญญา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายธีรพงค์ บุญครอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายฉัตรมงคล พรมวาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายสมเดช สิงห์ทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายอนุชา รักษากลาง

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายอภิวัฒน์ ศรีทนนาง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายทินกร นิพวงลา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายธนัชชา นามโคตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

แก้วชูฟอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายเสกสรรค์ เลิศสงคราม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายกฤต สุจิมงคล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา วงค์จันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงปนัทดา ชีพทำ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กชายพงศธร วงศ์พยัคฆ์

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กชายวุฒิพงษ์ พูใบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายชินพัฒน์ จันทะนา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงพิชญานิน โยธาภักดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงพัชรี ศรีบุญเรือง

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงอุษาวดี พากระจ่าง

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา พันธ์ลูกท้าว

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยตาด วัดโพนลาด  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กชายธีรพัฒน์ หอมพรมมา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ แจคำ

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายพุฒิเมธ ปาริปุณนัง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๘
เด็กหญิงณัฐธิยา แถวอุทุม

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กหญิงพัณณิดา พุ่มพุทรา

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงณัฐวดี ม่วงลาย

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงชฏาพร ตุ้ยวงค์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีรักษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงอาริษา จันทร์สว่าง

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายอภินันต์ มังแดะ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กชายวัชรพล วงค์แก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๖
เด็กชายอภิวิชญ์ สูงรันต์

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงรัตติยา แย้มศรี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงชนาพร มนตรี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กหญิงจิตตรากร พรมแสง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ หาญรักษ์

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายศรราม สีหะ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กหญิงสุกัญญา บัวบุญ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กหญิงพิยะดา ไชยปราบ

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กหญิงขวัญฤดี พิมรักษา

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายกฤษดา มณีดา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายกันตภัทร แผ่นสุวรรณ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายวาคิม ไหมทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงจิดละดา ทำนาเมือง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายกิตติพงษ์ เยาวพันธ์

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายนฤเบศ คำพรมมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายพรประเสริฐ วรรณศิริ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ พิมพ์โคตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงภัทรธิดา ดีบุรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงสุจิตา ภูสีดิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำมุลลคร

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สนิทสตรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กชายรัตนพงษ์ มอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงวรัญญา ศรีสิน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงสุภาดา ภักมี

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงปณิตา บุญกอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดอกคำ วัดวิเวกทีปาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๑
นางสาวเจริญ ศรีบุรินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๒
นางสาวสุภัสสรา ทาแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๓
นายธีรวัฒน์ ธรรมเลิศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๔
นายภูมินทร์ วรรณประเสริฐ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๕
นายวิทยา โมลาศรี  กศน.อำเภอนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๖
นายธนวุฒิ จุ้ยสูงเนิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ภูชมชืน

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กชายณัชพล ภักดีพงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงบวรรัตน์ ช่วยชัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายชิษณุพงศฺ์ พรมศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา วันภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายทัตธน ชุมแสง

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กชายกิตติวินท์ ช่วยสุริยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๔
เด็กหญิงธัญชนก ใจบุญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๕
เด็กชายนัทธพงศ์ มนเวศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กชายอดิศร ตึงทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กชายไกรวิชญ์ ยาพันธ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กชายวรากร ทองโคตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๒๙
เด็กชายพีรภพ ศรีคำภา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงชลดา คำลา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๑
เด็กหญิงโชติกา เข็มม่วง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๒
เด็กหญิงสุพิศรา แถวอุทุม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ราชอุปนันท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ต้นโพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๕
เด็กหญิงธันยพร โยนนอก

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา ขันทะสิทธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๗
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ชุมพล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายยุทธการ หารินไสล

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงนิภาพร จำปานิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายกิตติชัย จันเพ็ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๑
เด็กหญิงกมลชนก พะลาหลง

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กหญิงสิริพร จันเกลียง

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๓
เด็กหญิงกนกทิพย์ ดวงมาลา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงปริยากร อ่อนโพธา

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๕
เด็กหญิงพิชญ์สิณี แก้ววันนา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงสุธาวินี ศรีบ้านคลอง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วัดวีรราษฎร์บำรุง  

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๗
นายวิรรักษ์ กมลรัตน์

๑๐/๐๘/๒๕๓๙

กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๘
นางหลาด ปญญาดี  กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๔๙
นางหนูเล็ก สารมโน  กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๐
นางอุบนลัด สีบุญเฮือง  กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๑
นายแสงสุรีย์ เห็มบุรุษ

๐๒/๐๒/๒๕๒๓

กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สุทธิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๓
นายณัฏพงค์ เห็มบุรุษ

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กชายสุทิวัส จันทะคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๙๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายศุภากรณ์ ยศปญญา

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กชายนธวัฒน์ ลาพึง

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายบดินธ์ ตุลาชัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๘
เด็กหญิงกนกลักษณ์ อินแผลง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๕๙
เด็กชายกฤษดา จันทะคุณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงปยะภรณ์ ศรีคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กชายจุฬรพัฒน์ จันที

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๒
เด็กชายฉัตรชัย ไชยพันโท

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๓
เด็กชายเปรมศักดิ

์

ราชพรหมมา
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๔
เด็กหญิงกนกพร บุญไชยสิทธิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาปญญา

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๖
เด็กหญิงปราวินี เอียมเพียม

่ ้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๗
เด็กชายจิณณวัตร นันต๊ะ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๘
เด็กชายธนกฤต สีหะวงค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กชายนราธิป จันทะคุณ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายพิชิตพล อิมเนียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๑
เด็กชายยุทธิชัย แก้วโบราณ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๒
เด็กชายวัฒนา ปญญาคำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ฤทธิศักดิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงอรพันธ์ อุ่นเรือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๕
เด็กหญิงณัฐริณีย์ กมลรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๖
เด็กหญิงพรรณทิวา ยาบูฮา

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงมลฤดี เสวิสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา แสนสวาท

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๗๙
เด็กชายสุกฤษฏ์ สุจริต

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงพรธีรา เพิมคำ

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กชายชานน สารมะโน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๒
เด็กชายพงศธร ทองสาดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๓
เด็กหญิงทิพยา จันทะคุณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ เสวิสิทธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กหญิงศิรินันท์ จันดาหาร

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๖
เด็กหญิงสุพัตรา ดวงดาว

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๗
เด็กหญิงนริศรา จันทะคุณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาแห้ววิทยา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กชายสิริวัฒน์ ชูถิน

่

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กชายศิรภัทร์ แก้วจอม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายณัฐพงศ์ คำเกิด

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๑ เด็กหญิงเพ็ญริญลิสซเบธ

โคลส์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา พิมปาน

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๔
เด็กหญิงธนพร ผสม

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๕
เด็กหญิงอรวรินทร์ ชินฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงปราริฉัตร เนตรแสงศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงอมลวรรณ สาริยัง

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๘
เด็กหญิงอธิชา เชียงน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๔๙๙
เด็กหญิงกนกวรรณ มาริสะ

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายวิสุทธิชัย

์

อ้ายแก้ว
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อ้ายแก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายศาสตรา เจริญเส็ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายภานุเดช อันสุข

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงภัทรนันท์ นนทะโคตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กชายวิชาติ เครืองจันทร์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กชายอิสระ จันทะพินิจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอรอุมา วังคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงจินตนา นนทะโคตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยาบูฮา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กหญิงปรายอ้อ ทองสาดี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๑
เด็กหญิงนฤมล เสวิสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๒
เด็กชายกฤษรินทร์ แสงจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๓
เด็กชายอานุภาพ กมลรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๔
เด็กหญิงอัญญาณี ศรีคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กหญิงอาทิตยา กมลรัตน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายจิรธราดล นนทะโคตร

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กหญิงนิชนิภา ศรีคำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายภานุพงศ์ บุญไชยสิทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำทอง วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายชนาการต์ ราชเพียแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กหญิงภนิดา สีชุมแสง

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กชายไกรวิชญ์ ราชเพียแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงกชกร คำอาจ

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงปญญาพร จันทะคุณ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กชายพงศ์ภาณุ กมลรัตน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กชายศุภณัฐ วินิจสร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กหญิงสุชานาฎ มีทา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายสุริยัน ศรีคำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายฐานิศ แก้วคำ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเจริญ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายชุติวัต ชาเชียงตุง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กชายพัฒนชัย จันทะคุณ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายณัฐภัทร จันทะคุณ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงวรัททยา จันทะรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทะคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทะคุณ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ หม้อกรอง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กชายขัตติยะ ปองจีน

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงณัฐริชา อินทัง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายเอกพิชัย ชัยยา

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายมงคล วุทธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายอดิเทพ จันทะรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาผักก้าม วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายวีรภัทร ศรีเพชร

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กชายปยังกูร กมลรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงชนมล กันธุ

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงสุทธิดา ศรียาบับ

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กชายณัฐนันท์ สังปสสา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ กอพิมพา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กหญิงณัฐภัทร กุลศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กหญิงอรปรียา ยศคำแหง

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายธีรพัฒน์ จันทะคุณ

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสาดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายภัทรพล กมลรัตน์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กชายณัฐนนท์ แก้วเกษศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงยลดา สุทธิ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนามาลา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กชายยศกร จันทะลี

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงสร้อยทอง จันทะคุณ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กหญิงรัฐติกานต์ จันทะคุณ

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กชายชัยธวัช นามปญญา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กชายธนภัทร จันทคุณ

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายธนโชติ จันทะคุณ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงกรพิณท์ จันทะคุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายเฉลิมชัย จันทะคุณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายชนพัฒน์ เสนศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายธัชชัย กัณเรศ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาลึง

่

วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงปยะธิดา แสงคำ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กชายกิตติภพ หาญณรงค์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กชายอลงกรณ์ ศรีสมุทร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงอริสรา แสงรัตน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กชายเจษฎา หมืนคำลือ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กชายนนท์ปวิธ อุ่นแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กชายรัฐภูมิ พันธ์พานิช

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแห้ว วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กชายอภินันท์ สิงห์รักษ์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงวลัยภรณ์ สารมะโน

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กชายสุเมธ อินทิพย์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายภูริภัทร สีหะวงค์

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กหญิงวริศรา คัมภ์บุญยอ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายจิรภัทร์ สีหะวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายณัฐกานต์ ซาบุ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายวิทวัส สีบุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ สิงห์รักษ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงกรวรินทร์ พุทธรักษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ยาบูฮา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กชายจุลพงค์ จันทะคุณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงปฐมาภรณ์ ทรงพุฒิ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงปรมาพร จันทะคุณ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงณัฐณิชา มิงแก้ว

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงพนิดา จันดาหาร

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแสงภา วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กชายพงศธร แก้วเกษศรี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงตรีทิพย์นภา วังคีรี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กหญิงพรพิไล นันตะวงค์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงพัชราภา เสวิสิทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหวาย วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กชายพรมนัส ศรีคำ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยนำผัก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กหญิงสิริลักษณ์ จันทะคุณ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยนำผัก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงพลอยแก้ว แสงเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยนำผัก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงยุพารัตน์ คำมานิตย์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยนำผัก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สิงห์สถิตย์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายรัชกาล พวกพระลับ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ผสม
๐๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายธนพล ชุมพล

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายไกรวิทย์ ติดชัย

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายวีรศักดิ

์

ศรีมงคล
๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงปยะภรณ์ จันทะคุณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงอภิญญา ยศปญญา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงแทมรินทร์ ทองจันดา

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายรักสกุล อิมเนียม

่

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายณัฐนันท์ กัลยาพรม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กชายกมล สารมะโน

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงณัฐชยา ทิพย์อุดม

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายธนภูมิ สำเนากลาง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายปติภัทร น้อยดา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงกุลนิดา กมลรัตน์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายวิชัย ไกรยาศิษย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายพันธวัธน์ สีบุ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญไชยสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กชายธราเทพ สีหะวงศ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กชายวรวิช ทุมนาหาด

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ อ่อนไทย

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงกุญชริกา คำแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงชินานาง เลิศศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงปริยฉัตร แถลงกัณฑ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงสุพิชญา เนาวราช

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงธีราพร โคตมหา

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงจินต์จุฑา ด่อนแผ้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงสุชาดา อุ่นแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กชายสุทธิพงษ์ กมลรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงณัฐกมล จันทะคุณ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายธนาวุฒิ จันทะคุณ

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กหญิงกนิษฐา เวียงอินทร์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายประภวิษณุ์ จันทะรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อินทัง
๒๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กหญิงกุลจิรา จันทะคุณ

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ต้นท้าว

๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กหญิงนิรชา หีบแก้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายก้องกังวาน มหาชัย

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายอำนาจ ทองโนนไทย

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายภูริณัฐ จันทะคุณ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายเศรษฐี ศรีสะอาด

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กหญิงธนัญญา จันทะคุณ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายชินดนัย ชัยชนะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายชัยวัฒน์ หล้าโนนตุ่น

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก วัดศรีโพธิชัย

์

 

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายภูวิส โกพิมาย

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายรัฐภาค พิมพ์ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เพ็งพล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กหญิงปาลินี ภาระนาด

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กหญิงอัจฉราพร หลุนบูชา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กหญิงภักดิชาวดี

์

ไชยคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา สายลิม

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กชายคมชาญ มียวน

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกสว่างปาไม้งาม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กชายนัฐชัย บุญรักษา

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กชายวีรชิต ศรีแพงเลิศ ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กชายพายุ บงแก้ว

๒๕/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กชายศักดิดา

์

คำดี
๒๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กชายภูริวัฒน์ หิรัญมูล

๑๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กชายธนพนธ์ คณะแพง ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงจันทร์วลัย แสนวัง

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ ศรีนอก

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ภูมะนี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงโยศิยา กองกลิน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงวิรัญญา กันธิพันธุ์

๑๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงรัญญา พิมนาคุณ

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงตะวันฉาย สุวรรณะ

๑๒/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กหญิงฉันท์สินี วงษ์ตาธรรม ๓/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กหญิงมานิตา ธรรมโสม ๓/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กหญิงประภัสสร นครชัย

๒๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กหญิงจีราพัชร รัตนจันทร์

๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาบง ราษฎร์บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายวิรชัย บุญชู ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายภานุวัฒน์ บุผู ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายศุภชัย ชินภักดี

๒๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายอนุชา บางประอินทร์

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายนันทวัช สีตะเถน

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายชนาธิป ผาบชาดา

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายวรุต สกรรัมย์

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายคณิน แก้วปากดี

๑๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายณัฐพล ผมหอม

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายคณิศร เทตินนำ

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายภูษิต ครุนันท์

๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กชายกิตติพัศ ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงมณฑิตา สิมสา

๒๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงสาวิกา ทองคำ

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงขวัญข้าว ชินธุวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงกนกนาฎ ถินคำบ่ง

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงภัทราวดี จันนา

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงนริศรา สุตัน

๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กชายพรเทพ ผองแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสนหาย
๒๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

บาลี
๓๐/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กชายวงศกร หอมอ่อน

๑๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กชายวชิรากรณ์ คุณโพธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงสุชีรา สุทธิเกิด

๒๗/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กหญิงกัญญนัท กลมเกลียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กหญิงอธิติยา ฤทธิยา

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๑
เด็กหญิงโชติกา ทลพุทธา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำเกษ ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงภัทรพร ก้อนกัน

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงบันฑิตา ทินแท่น

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กหญิงวิลาสินี เบ้าหล่อเพรช

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กหญิงวีรปริยา ยอดเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กชายณรงค์ธร สมสีแก้ว

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กชายศิวัฒน์ แพนทิพยื

๑๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลาด ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายอรรถพร มานาโยค

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงมรกต อินทวงค์

๑๓/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ทำกันหา

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงโสภิตา โสระสิงห์

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงสุภาพร บรรดาศักดิ

์

๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายเดวิทย์ สุพรรณพิมพ์

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายจิระศักดิ

์

สะเกรัมย์
๒๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กชายเมธาวี เมฆขุนทด

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงลักษิมา เทียบพรหม

๒๗/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวนาค

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขเสน

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงโชติกา โสภี

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงเมวิกา ไชยลา

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กหญิงหทัยชนก อกิญจนานท์

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายณัฐพงษ์ เบ้าหล่อเพรช ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายนัทธพงษ์ ปานสวัสดิ

์

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กชายเฉลิมชัย ผางสา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กชายทินกร สอนออน ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กชายณัฐวุฒิ บงแก้ว ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

อุ่นสุรีย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กชายชานนท์ อาจใจ

๑๐/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ บงแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กหญิงบุษยา ปุตถา ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงแพรนภา เดชมาลา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๓
เด็กหญิงปนัดดา สวยขุนทด

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กหญิงวรรนิสา นาเลิง

๒๒/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงนฤมล บงแก้ว ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงนฤมล เหง่าศรี

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหินเกิง

้

ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายกนกชัย นาววงศ์

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายกฤติพงศ์ น้อยกำ

๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กชายกิตติภูมิ นาแก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กชายชญานันท์ ช้างสุวรรณ์

๔/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายปรินทร์ เทียนวัน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ เลิศชนบท

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กชายพัชรพงษ์ สุวรรณะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กชายภาณุพงษ์ แสงจันดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายภูเบศ จันทะเส

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กชายภูวดล ภูงามดาว

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายวีรพงษ์ สาริยา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กชายศักดิดา

์

ชาภักดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กชายสุรชาติ วงษ์หาแก้ว

๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กชายสุรชาติ แสนคำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายอรรถพงษ์ จันศรี

๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายอัครเดช สุขโม้

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กชายปญญากร นามวงศ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กชายครรธมาศ เกษทองมา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายจีรศักดิ

์

แก้วกันหา
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายเจษฎาพร โพหะมาตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายชญานิน มาลาศรี

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นาเลิง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายแทนคุณ ทองโสด

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายธรรมโชติ ถิตรัสมี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กชายธีรวัฒน์ พรมเจริญ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กชายปยวัฒน์ บงแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กชายปยะพงษ์ ปานบุญลือ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงญาตาวี ขอเสริมศรี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กหญิงละออ บุญฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ราษฎร์บูรพาราม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กชายกฤษฎา สุขสบาย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กชายธันวา ธะนูศิล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายนันทวัฒน์ บุผู

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พัสดร

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงเกศฎาภรณ์ กุลสุวรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงเกศรา ภิรมย์ไกรภักดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กหญิงจีระนันท์ นามคร

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กหญิงณิชนันท์ แพงวิเศษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงนาตยา ศรีหาภูธร

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงปณิดา นามบุญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กหญิงวาสนา ศรีหานาม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดีพรม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงสุนันร์ธา หาญโสภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงไหมแก้ว ทาบุเรศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงภัทราภา ทักศิลสิทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงภาวิณี ศาลา

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วดวงดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กหญิงอริษา พลเสนา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงอลิษา กองสิงห์

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กหญิงแอนนี

่

สมแพน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ช้างน่วม

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
วัดราษฎร์บูรพาราม

 

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กหญิงฐานิตา บับภาเอก

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายสุภชัย คุณฟอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๗๙
นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์

๒๔/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๐
นางสาวดลนภา แสงพันธ์ตา

๒๑/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๑
นางรำพึงใจ ช่วยบำรุง

๐๘/๐๒/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๒
นางวิไลรัตน์ คุณทะวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๓
นางสาวเริงจุฬา กลางเสนา

๑๐/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่าง

่

วัดร่มโพธิธรรม  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กหญิงอรทัย อุ่นสุวรรณ

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายวิริทธิ์พล

์

ศรีอินทร์
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กหญิงวสุนันท์ โทมนัส

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กชายธนาวุฒิ น้อยสิมมะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กชายพีรพัตฒ์ แก้วโวหาร

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กชายศุกร์ชัย จันดา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายอัครพนธ์ บุญทศ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กหญิงธัญกร เส็งภูเวียง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กหญิงธันยพร เส็งภูเวียง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กหญิงพิชชาภา ศรีแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กหญิงมุขสุดา แถลงกัณฑ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กหญิงรินรดา ประพันธ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ วัดราดน้อย  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายพลรธี โพธิรด

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายนวมินทร์ แก้วโวหาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายกิตติธัช สมเจริญ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กหญิงสุพัตรา ผาดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กหญิงสุภาวดี จันทร์แปลง

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายวรเวศ ผานาค

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กชายพีระพงษ์ สาเละ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงมาติกา ใสเกลียม

ั

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายณัฐภัทร สุทธิรักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๐๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายวรเมธ ศรีชุม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดข่า วัดศรีดวงประทีป  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงวรัญญา พัตภักดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา นามกันยา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงณัฐสุดา วงษ์กิง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงปาริฉัตร แหววกระโทก

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงปริศนา เนตรลอง

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงแกมกมล นามแดง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงจิดาภา ภาษี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กชายศาสตรายุทธ จันเหลือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงธิติมาพร พุทธวอร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กหญิงรุ้งธิวา เตสาแก้ว

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๖
เด็กชายพิษณุ ลุนะหา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที 18

่

วัดศรีเทพ  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๗
นางฉวีวรรณ พุทธวอร์

๐๒/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๘
นายพัฒนพงษ์ อาปอง

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๑๙
นางสาวเมฆขลา หนึงคำมี

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๐
นางมาลินี ตันไชยฤทธิกุล

๑๒/๐๙/๒๕๐๙

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีสวัสดิเขต

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๒
นางสาวนัทธ์ชนัน ไวยพันธ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๓
เด็กหญิงอนุสรา สิงห์บุบผา

๐๗/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๔
นางนาง กลินจันทร์

่

 กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๕
นางสาวปภาวดี โพรด

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๖
นางสาวเนตรนภา ลาดทา

๑๔/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๗
นายเอกกมล แก้วสุโพธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๘
นายพรประเสริฐ บิลาอาบู

๒๔/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๒๙
นางอรุณี ชาเคน

๐๑/๑๐/๒๕๑๖

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๐
นางสาวจอมดี รกชัฎ  กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๑
เด็กหญิงนนธิชา มาดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๒
นางสาวกัณณิกา ศรีจันทะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๓
เด็กชายปฏิภาณ ครุนันท์

๐๙/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๔
เด็กหญิงสุมาลี คำมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๕
เด็กหญิงฉัตราวดี

ี

โนนก้อม
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๖
นางสาวสุธิดา ผองแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๗
นางสาวนฤมล ภูมิเลย

๐๓/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๘
เด็กหญิงอรนุช เหล่ากองสิงห์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงดวงกมล เดชมิตร

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๐
นางสาวกานต์สินี ศรีภูมิ

๓๐/๐๘/๒๕๓๘

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๑
นางนางเบญจวรรณ์ เชือจีน

้

๒๘/๐๙/๒๕๒๘

กศน.อำเภอหนองหิน วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงธนัญญา คำแก้ว

๑๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงปนัดดา ครุนันท์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงลลิตา วงศ์นอก

๒๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กหญิงพาขวัญ รุจาคม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงพัชรพร ราษสุวรรณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กชายเอกปวุฒิ สุขจิตร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กชายรัฐศาสตร์ ขันธิรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กชายภูมินันท์ ประจำจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กชายมนัสวิน ประจำจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160

วัดศรีหนองหิน  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงกุรุพินท์ ไถ่นุ่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๒
เด็กชายวุฒิพงษ์ ครุนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๓
เด็กหญิงอิฐิพร อินแขน

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงพัชริดา โพธิพันธ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๕
เด็กชายธนวันต์ เวชกามา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๖
เด็กหญิงศสินา เต็มลา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๗
เด็กหญิงอริศรา แถลงกัณฑ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๘
เด็กชายธีรวัฒน์ หมันบ้านต้อน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๕๙
เด็กชายจักรพงษ์ ไชยยันต์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงขวัญจิรา พรมภักดิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๑
เด็กหญิงวรรณภา มานะดี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๒
เด็กหญิงวรรณนิษา กองสิงห์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงเบญญาภา สุดดาชู

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๔
นางสาวเบญจทิพย์ สุดดาชู

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กชายภัทรกร ปสินย์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ทิวกลาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงสุชาวลี อาจแพทย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม วัดสวนห้อม  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กชายจิราวิทย์ สังฆะขี

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กชายนครินทร์ ดาแหวน

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายนวมินทร์ อินทร์ชัยศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กชายเปรมศักดิ

์

ขวัญหลาย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายพุทธรักษ์ เสนาลา

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ นามวงค์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายดนุเดช ภูสาไส

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๑ / ๑๕๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายอนุวัฒน์ จิตชาตรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กชายอรรถพล เถรแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กชายอาชารัตน์ บุญไตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา วงศ์แก้ว

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงนภาพร พงษ์สวัสด์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงนวพรรษ ชุมขุนทด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงนัยนา แสงบุญเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กหญิงปนัดดา มีปอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กหญิงพรปวีณ์ คำมูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พุ่มประดับ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงภัทรดา เปทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุพรมพิมพ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กหญิงวริศรา ทำดา

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงวิยะดา สุ่มมาตย์

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงศิลปสุภา ภักดีอำนาจ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กหญิงสุกัญญา พยัคชาติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงสุชัญญา ทรงจำ

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กหญิงสุทธิดา สมสุทธ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กหญิงสุพัตรา นะพะวาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงอาภัสรา ฝายเปน

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กหญิงอินทิรา ฆารอำไพ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สอนสุภาพ
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กชายทินภัทร ไชยเชษฐ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายดรัณภพ สอนสุภาพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสมบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายนิพล กาญจนะกัญโห

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กชายปรเมธ พลดง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายปุณณรัตน์ บุปผา

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายวิฑูรย์ รัศมีเดือน

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายสันติราช ไชยกุฉิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ โยธาพักดี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กหญิงกุลนัท แสงตาปน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงชลดา อินไผ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กหญิงญาณิศา วงษ์จันทร์

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ปวีณ์ทิพย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงนำทิพย์ สินทบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงบุณฑริกา เอียมลักษ์

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงปวันรัตน์ กวยรัมย์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กหญิงปทมา โคตรศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กหญิงผ่องศรี สนิทประโคน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กหญิงภัญญารัตน์ มะติยะภักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงลลิตา สุวรรณบล

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กหญิงวิลาสินี ชะไม่กลาง

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีหงษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา บงแก้ว

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๑
เด็กหญิงหยกมณี มาตโค

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๒
เด็กหญิงอริศรา บุญประคม

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๓
นางสาวอลิสา ชาภักดี

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กชายฐิตินันท์ ดอนนำขาว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายธนวัฒน์ เนืองสุมาลย์

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายธัศนัย พาพลคร้อ

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กชายภราดร สีกันหา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายวีรพล คงมงคล

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายสุริยา บำรุงแนว

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กชายอรรถพล แก้วพิภพ

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กชายอัคครพนธ์ ฤทธิจำนงค์

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กชายอัศดินทร์ ศรีพัฒน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายโอฬาร จารคุณ

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กหญิงขนิษฐา เขือนคำ

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ นามวงษา

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงธัญญาเรศ ม่วงน้อย

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๘
เด็กหญิงธิตยา อีสันเทียะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กหญิงรติมา เถือนแก้วสิงห์

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ไชยเชียงพิณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กหญิงรุจิรา โสกลาง

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงวริศรา เขียวอ่อน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงวลินดา สิทธิยศ

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงศรัญญา คำโคตรสูนย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กหญิงศิรินภา สอนเวียง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กหญิงสิริญา คมานิคม

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดรชารี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กหญิงอรกนก พระจรสมบัติ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กหญิงอัญชลี สีสงนาง

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายกิตติพงษ์ ถมปทม์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายชัยพิพัฒน์ ดีลุนชัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายชาญวิทย์ สร้อยเสนา

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายนิรันดร์ รัตน์สูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กชายเนรมิต สุดชา

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กชายปริวรรต มุงแสน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กชายวัชรพล ยางศรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายสมศักดิ

์

อุ่นเวียง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายสัมภิชา ยางยุทธ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ภักดีอำนาจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แก้วพิภพ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงเจนจิรา ประมาณเมือง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงปวีณา นามปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กหญิงวนิดา อรุณรัศมี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงศิราณี ศรีหงษา

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

หาญเชิงชัย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กหญิงอริสา บุญประคม

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายกิตติพงษ์ ค่อมสิงห์

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กชายคุณาวุฒิ ชินรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายนัฐวุฒิ มาตย์นอก

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายธนดูล มูลหา

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายนพรัตน์ บุญตา

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายยุทธนา สุขประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กชายยุทธพิชัย พิขิจมนตรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายวิทยา คำพันชนะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กชายศิลา รากทอง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กชายอาทร สิงห์ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงชนิดา สิมมา

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงศิรปภา โภคานิตย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กหญิงสมฤดี กองเกิด

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กหญิงอรัญญา สิมสวน

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กชายวิศรุต นิลนามะ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายประจักษ์ ไชยชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายวีระศักดิ

์

ปานภูมิ
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายธนากร สีชิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กหญิงศิรินาฎ สมพิมพ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กหญิงจิราพร วรยุทธ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๗
นายณรงค์ศักดิ

์

นาคฤทธิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๘
นายธีระพัฒน์ พรมหล้า

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๘๙
นายรัฐธรรมนูญ จุลละนันทน์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๐
นายวัชรากร นันตา

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๑ เด็กหญิงจันทรลักษณ์
วินณะรีสี

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๒
นางสาวจีรไนย วรรณชัย

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๓
นางสาวจุฑาทิพย์ ประบุญเรือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๔
นางสาวชลธิชา จำปาม่วง

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๕
นางสาวชลิดา เสนาลา

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๖
นางสาวชุลีพร บุดดาซุย

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๗
นางสาวนฤมล ฟองทุม

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๘
นางสาวเบญจมพร สังข์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๓๙๙๙
นางสาวปวันรัตน์ ชัยวิเศษ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๐
นางสาวมณิชญา เทศไธสงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๑
นางสาวเมขลา สมใจ

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๒
นางสาวรุ่งทิพย์ ชนะสะแบง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๓
นางสาววชิราภรณ์ ขันลุย

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๔
นางสาววรรณวิมล วรรณชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๕
นางสาววราพร วิเศษหอม

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๖
นางสาววิชชุดา เหลาแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๗
นางสาววิไลลักษณ์ ธัญญประกอบ

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๘
นางสาวศรัณยพร คำโคตร

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๐๙
นางสาวศศิยาพร พรมพลเมือง

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๐
นางสาวศิรินารถ มูลปง

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๑
นางสาวสัจจาพร ยางยุทธ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๒
นางสาวสุธิกานต์ ถีเศษ

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๓
นางสาวสุนิษา นิลยอง

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๔
นางสาวอัจฉรียา โสดาดง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๕
นายธนากร นามบรรดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๖
นายธีระวุฒิ ยกย่อง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๗
นายธีระพัฒน์ ภูมิสัตย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๘
นายปราโมทย์ นามศิริ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๑๙
นายศักดิชัย

์

นวลปาน
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๐
นายศิริศักดิ

์

ศรีหงษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๑
นางสาวเกษรินทร์ แสนสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงจิตติมา รัตนาภรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๓
นางสาวจิราพร กัณหา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๔
นางสาวนิภาภรณ์ พลสัสดี

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๕
นางสาวบัวเงิน อ่อนพิมพ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๖
นางสาวปนัดดา ชัยวิเศษ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กหญิงพรไพลิน ศรีเจริญไพบูลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๘
นางสาวพรรณพร สังข์สวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๒๙
นางสาวพิชญาพร คำประทุม

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ ปลัดนู

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๑
นางสาวสุนารี โคตรสุวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๒
นางสาวสุภาพร สุ่มมาตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๓
นางสาวอรอุสา อินทร์เอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๔
นางสาวอริสา พุทธาวันดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๕
นายธนชัย ภูสมตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๖
นายนรมันติ

์

กรรณลา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๗
นายภานุพงศ์ หอมสมบัติ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๘
นายสามารถ ลาดบัวขาว

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๓๙
นายอนุวัตร สีลาไธสงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๐
นางสาวจริยา

เลาหศักดิประสิทธิ

์ ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๑
นางสาวจุฬารัตน์ พิมพุฒ

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๒
นางสาวธิติมา พิมคีรี

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๓
นางสาวพิรญาณ์ บุญประคม

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๔
นางสาวสมปอง ม่วงราด

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๕
นางสาวสุนัฐฌา ศรีรักษา

๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๖
นางสาวสุภาภรณ์ สวัสดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๗
นางสาวสุภาวดี สุวรรณพงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๘
นางสาวอรพรรณ นามวงศ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๔๙
นางสาวอิสริยาภรณ์ วงชมภู

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๐
นายจักรินทร์ สายคำภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๑
นายณัฐพล คำคูณศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายธัญญะ อินทร์อาน

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๓
นายนวพล ตรงประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๔
นายปฏิภาณ สอนสุภาพ

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๕
นางสาวฐนิดา แก้วพิภพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๖
นางสาวดวงกมล ปตตาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๗
นางสาวทิพากร พลสวัสดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ หล้าปวงคำ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงเบญญาภา ทะนนไธสง

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๐
นางสาววรรณวิภา อ่อนพิมพ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๑
นางสาวสุวรรณี จันทรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๒
นายวชิรวิทย์ จันโดด

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๓
นายเจษฎา ทีรักษา

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๔
นายทรงพล ผาธิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๕
นายปริญญา ศรีสิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๖
นายยุทธนา แก้วพิภพ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๗
นางสาวลัดดา บุตรนาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ โคตรสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๖๙
นางสาวณัฐธิดา ธนอุตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๐
นายนันทวัฒน์ นิทรัพย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๑
นางสาววัชราภรณ์ พันสนิท

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๒
นางสาวมะลิสา สังขพล

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๓
นายมนตรี วงศ์ไชยา

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๔
นางสาวศิริพร หอมสมบัติ

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๕
นายพีรพัฒน์ โคตรยอด

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๖
นายวิทยากร จิตย์จง

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๗
นายศรัณยู กรรณลา

๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๘
นางสาวธาริณี กาญจนะกัญโห

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๗๙
นางสาวมัลลิกา สาโยธา

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๐
นางสาววัลวิกา สระทองบ้อง

๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๑
นางสาวสุวิมล ศิลาอ่อน

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๒
นายภูวดล คำทอง

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๓
นายอภิศักดิ

์

ปานปรุง
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๔
นางสาวกัญญารัตน์ โขมพัตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงธันยพร วิชาชาติ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๖
นางสาวปยศิริ รกชัฏ

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงผกามาศ อุตระพรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๘
นางสาวภัทราวดี อุตระพรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงสุธิสา ใจรู้รอบ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๐
นายธราธร พันธ์นาง

๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๑
นางสาวฐิติยา ภาสกุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๒
นางสาวดวงพร สอนสุภาพ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๓
นางสาวธัญญาเรศ พิมเขตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงประทุมรัตน์ คุณานาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๕
นางสาววาสิฏฐี ยามี

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๖
นายอดิเรก อุตรพรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๗
นายอัจฉริยะ ฟองเสียง

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๘
นางสาวกัลยรัตน์ แก้วโรย

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๐๙๙
นางสาวฐิติมา ศึกษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๐
นางสาวธัญญาภรณ์ โยธชัย

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๑
นางสาวธีระดา แก้วพิภพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๒
นางสาวปนัดดา สุขเข้ม

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๓
นางสาวสุธิดา สีคาม

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๔
นายเทพฤทธิ

์

พาพุทธ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๕
นายฉัตรมงคล โพธิชาลี

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายภาคภูมิ บุญงาม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๗
นางสาวเด่นนภา แนวประเสริฐ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๘
นางสาวกาญจนา พิมมหาศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๐๙
นางสาวพรนภา ชัยภูมินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๐
นางสาวกรพินธุ์ ประกอบดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๑
นางสาวชมพูนุท ไชยเดช

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๒
นางสาวทิพย์นที แก้วสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๓
นายณัฐพล คนคม

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๔
นายกฤษณพงศ์ ศิริโส

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๕
นางสาวกัลญารัตน์ ศรีดาทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๖
นายณัฐวุฒิ เกิดประกาย

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๗
นางสาววราภรณ์ สวนเส

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๘
นายรัตนศักดิ

์

โยธี
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๑๙
นางสาวจินตนา ผลานิสงค์

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๐
นางสาวอภิญญา สวรรค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๑
นางสาวศิริลักษณ์ อินเพ็ชร

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๒
นางสาวจันทมณี หอมดวง

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๓
นายกมล เสนานุช

๓๐/๑๐/๒๕๐๕
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๔
นางนวมนตร์ ไชยสุทธ์

๐๖/๐๒/๒๕๒๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๕
นางสาวบังอร ศรีโยธา

๐๓/๐๒/๒๕๐๘
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๖
นายปวีณา ราวิชัย

๑๐/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๗
นางสาววิยาพร อินทะสุระ

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๘
นางสาวศีราณี ปราบหลอด

๐๖/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๒๙
นางสาวสิรินญาพร การเกษม

๐๙/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๐
นางสาวสิรินทรา บุญประคม

๐๖/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๑
นายสุธน สมัครวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๐๙
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๒
นายสุพิน พระสุนี

๑๕/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๓
นายอดุลย์ หมีกุละ

๑๓/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๔
นายไพบูลย์ แสงเดือน

๒๗/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วัดจอมมณี  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายรัชพล ชาภูบาล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายปญญา ศรีวิชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายภาณุภัทร วรินทรา

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายภาคิน เงินตรา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายธนัท กันละเรศ

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายณวสรณ์ สังข์เพิม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายภูมิเมฆ บุญศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กชายธนะวัฒน์ ทะศะศรีพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กชายเอกสกุล วงศ์วิจิตร

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กชายจักรพงษ์ อาจสมบาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กชายรัชชานนท์ แสงเพชร

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กชายมงคลศักดิ

์

ประสมทรัพย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๗ เด็กชายประพัฒน์พงษ์
หงษ์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กชายนภสินธุ์ แพทย์เพียร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กชายณัฐชัย หาญศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายชาติปรีชา ศรีหลิง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กชายเทวฤทธิ

์

ลีกระจ่าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงอัจฉรา หลายวิวัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงนวลฤทัย สร้อยสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงทศพร ภักดีมี

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๑๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงสกุลทิพย์ สราวรรณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงวิริยา ราชา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กหญิงกนิษฐา สีกวาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กหญิงดวงพร สิงห์ทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กหญิงสุภัทชา ศรีเสริม

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์ วังคีรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กหญิงณภัทรา ศรียาลัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงวันวิสาข์ ศรีทานนท์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงปุณยาพร โสภาวงษ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงอาทร แสงกินณะรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ วังคีรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงศศิวิมล ใจกว้าง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงญานิศา ตันบริภัณฑ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กชายลัทธพล พ่อลา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๖๙
เด็กชายธวัชชัย ศิริสมบัติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายธิติวุฒิ มาเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๑
เด็กชายอติชาติ เสาวะนนท์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายพลพล ยศปญญา

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายโชติพงศ์ พรมวงค์

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายศิรศักดิ

์

สมณา
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายชานนท์ อนุราช

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายอักขรเดช จันทะชำนิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กชายภาคิน สารมะโน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายนครชัย ธรรมโส

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายปวริศม์ วรรณชัย

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายก้องตะวัน สานนท์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กชายศุภกร มากมูล

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กชายพันธวัฒน์ ธุระงาน

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กหญิงสุริวิภา ศรีสาร

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กหญิงณัฐนรี ดีวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กหญิงปญณพร นนสีลาด

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กหญิงพรพรรณ ประสมทรัพย์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กหญิงเนตรดาว พันธะบัวศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ไชยสุวรรณ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ พรมฉวี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๐ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเมือง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงปนปนันท์ บุญเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงพรรณิกา อนุญาหงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงนภสร หงษ์สิงห์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอียดไหน

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กหญิงนงนภัสรา บัวเฮ้า

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงนราวัลย์ รินนรา

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กหญิงลลิตา มาตกุล

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายธีรเดช นามมุงคุณ

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายนันทชัย ชัยรัตน์กรกิจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายยศนันทน์ ฤทธิศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายศุภวิชญ์ สีเทศ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายจุลฉัตร ใสเรียน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายจิรพัฒน์ สามารถ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายอรรณพ ช่างคิด

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กชายธนกฤต วัฒนมงคล

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กชายพงศกร สุพรมอินทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กชายณัฐวัตร มงคลชัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายเอกภูมิ ต๊ะศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายอินทรา ทนทาน

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายวรวุฒิ พุทธเสน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กชายศิวกร เรืองเดช

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กชายก่อศักดิ

์

ธิสวนงัว
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายภานุพงษ์ แสนคำจร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กชายธนกร มหามณี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายธนภูมิ สารมะโน

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายนุชิต จันทะโคตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลีกระจ่าง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายภูดิษ ขันทะคีรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายชัยมงคล เมฆวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กหญิงพิชชาภา ไชยะแสง

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กหญิงเจตปรียา พยัคฆพล

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กหญิงเบญญาภา สาระวงษ์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กหญิงพิริษา เวียกไธสง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กหญิงศิระประภา จันทะวรรณ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๑ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงจิณห์จุฑา อุดกลวย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงุวรัตน์ มณีวัฒน์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงกัญญาวีร์ มงคลสิน

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สีทองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงสุกัญญา วิปุละ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงศกุนิชญ์ คำปญญา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงบัณฑิตา ขันทะคีรี

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

อินทรจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กชายธนดล เจริญผล

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กชายธนกร ทะศะศรีพงษ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายจตุรงค์ ใจเทียง

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายวชิรุจน์ วรรณสาร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กชายธนกิจ วิรุณกิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กชายยิงเกียรติ

่

ชัชวาล
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายปรีชา แสงสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายปารเมศ โสสุทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กชายอัครพนษ์ ไผ่ตาแก้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กชายวัชรศักดิ

์

ศรีชามก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายธีระเดช หวานแหลม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายสุริยา แสนรินทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กชายสุภัทร จำเริญทรัพย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กหญิงวรพิชชา ผาโคตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงนิลาวรรณ คำเกษ

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงปภาวดี แพงศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กหญิงชนกนันท์ คุณมี

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๐ เด็กหญิงจันทราลักษณ์
สารพัด

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงณัฐริกา ชาวเชียงตุง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กหญิงศรัญญา แนวถาวร

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กหญิงสุภาพร ศรีคาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงปทมา ชาภูบาล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กหญิงณัฎฐารีย์ เนตรแสงศรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงอัจฉรา อรุณเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สาลีลา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สามล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปรินรัมย์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงเนตรอัปสร สกุลเตียว

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงนันทิชา หิรัญโท

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงชนัญธิดา เกษตร

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กหญิงคณาธร พาพุท

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กหญิงสุภาวิตา ผดุงรัฐ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงณฐพร อินสอน

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กหญิงนภศร สุพรมอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กหญิงลลิตา พงษ์สระพัง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กชายศุภวิชญ์ ภาโคตร

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายธีรภัทร อุ่นเมือง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายธราเทพ พลโยธา

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๑ เด็กชายเอกอัครรินทร์
บัวเฮ้า

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายปยชนน์ ขวัญจร

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กชายพัทธดน ตัญญาภักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กชายนวพรรษ วงค์หวังจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายณวพล ตัญญาภักดิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กชายธราดล เพชรอัมพร

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายศุภโชค ดอใจ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กชายณัฐพัฒน์ ช่างตี

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายกฤป เกตุแก้ว

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายปณวัตร ทุมมากุล

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กชายกฤตนัย สาระพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กชายชยกร สุธรรม

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กชายณัฐวัตร มงคลสิน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กชายอภิวัฒน์ อาคะนัย

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กชายสมตระกูล อิสิ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ คนตรง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กหญิงอรปรียา แก้วโยธา

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กหญิงณัฐชา สาระพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงภัทรวดี ภิญโญยาง

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ ถานะวุฒิพงศ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงกชกร พุทธสอน

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๒ เด็กหญิงกันญญาภัทร
ไชยโชค

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กหญิงสุณิสา ไชยเลิศ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา ไชยเลิศ

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงธนัตพร สืบสาย

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงวัชริฎา ทองมาก

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กหญิงวรัญญา สารพันธ์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ นวลสาหร่าย

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงศศิลดา จันทิลา

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงเอมิกา บุษราคำ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงรุจิรดา อิมพันธ์

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงสุภาวดี ภูมิมี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ มีศรีแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายธีรเมธ บริบูรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายพลกฤต อินประจบ

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายกฤตเมท แสนพันศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายณัฐภัทร จอมทอง

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายคมพิชาญ โคตรบึงแก

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายสรวิศ แก้วปญจะ

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายสรวีย์ คนฉลาด

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กชายอนันตสิน ยาใจ

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายสุริยา สอนสุภาพ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายสิทธานนท์ ชัยศรี

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กชายนพชัย แซ่หยาง

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กหญิงกนกพิชญ์ กาวน

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กหญิงธาวิณี สอนสุภาพ

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงกรทิพย์พา วงษ์ลา

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงสุทธิดา มงคลชัย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ หงอกชัย

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงปยากร อธิยะ

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงนลินนิภา กุมภาพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์อาจ

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา ตะเส

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กหญิงกุลนิดา ไชยคีนี

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงกชกร บ่อทองดี

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงแพรวา ทองคำ

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กหญิงพัชราพร ราชวงษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงนภัสสร ใจเทียง

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รกชัฎ

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงจิตพร เจนโกวิท

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กหญิงพิมมาดา มงคลชัย

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงกิตติมา คีรีมังคละ

๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงชญาดา สมบัติวงศ์

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายนันทิพัฒน์ ธุระ

๐๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กชายอภิรักษ์ อนุพันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายนพเกียรติ ประสมทรัพย์

๑๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กชายวรากร เพียคำ

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กชายณัชพล บุญนอก

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กชายณัชพล แสงหุ้น

๓๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กชายอัครเดช แก่งจำปา

๑๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กชายณรงค์ชัย อนุพันธ์

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายนันทพงศ์ นิดกระโทก

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กชายธนพัฒน์ ชาวเชียงตุง

๐๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายวัชรพล ขันทะมณี

๐๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายเมธิชัย กันยะหา

๒๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายธนกร จันทะภา

๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายภีตภัทร ตัญญาภักดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กหญิงกฤติยา ศรีมนตรี

๒๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กหญิงสุกานดา กันหาอาจ

๑๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กหญิงอริศรา นพโสภณ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ลาปุง

๒๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เย็นพิบูลย์

๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงกนกพร บุญทา

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงอินทร์ทุอร สอนพงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงปภาวรินท์ อธิยะ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กหญิงนิชาภัทร ฤกษ์ดี

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงนภสร บริบูรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงชนัญธิดา ยศกำแหง

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กหญิงศศิวัณย์ อ่อนเหลา

๐๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กหญิงชมพูนุช เสาวนนท์

๐๖/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงอารียา ดาวันดี

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงรุ้งเพชร ไชยสุวรรณ

๑๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงจีรชาตา เจริญสว่าง

๒๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทะสอน

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายนวมินทร์ ยินธิรักษ์

๒๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายปวริศ พิทักษ์รษฎร์

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายโรจนัสภ์ สอนพรม

๒๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายอภิชัย สาระพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

จันทะภา

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายกันตินันท์ ชาตรี

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายชินโรจน์ ชอบสาร

๐๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กชายณัฐยศ กิจแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กหญิงอรปรียา หอมทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายกิตติพัทธ์ เมืองกลาง

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวเชียงตุง

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๖
เด็กหญิงวริศรา ชัยสาร

๑๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงพิชญาภัค ดีชู

๐๔/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กหญิงสุทธิกานต์

กุลเทียนประดิษฐ์
๑๗/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กหญิงอรนันท์ แก้วทองดี

๐๒/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กหญิงอภิชญา ธัญญะนุช

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ นนทะโคตร

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงโชติกา วิรุณกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กหญิงธนพร ขันทะคีรี

๒๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงพรยมล สุขศรีงาม

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงประภัสสร บุญเนา

๑๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงรวิสรา รัตนา

๒๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงชญาภรณ์ คงดี

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงสุพัฒตรา ฟองเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงพรชนะ บรรเทาญาติ

๑๙/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านท่าลี

่

ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายพีระพัฒน์ แก้ววิชัย

๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายจิรพัฒน์ นักลำ

๐๗/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กหญิงวรัญญา เชียวชาญ

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงลลิตา ปนตังเกีย

้

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ มณีศรี

๒๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กหญิงอรพรรณ บุญทน

๑๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กชายกฤษฎา วงษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กชายทัศนัย สวาทนา

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ อินปลัด

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กชายวรัชญ์ ใจยา

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายก้องหล้า กัลยา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายสุเชาว์ เขาลาด

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ ปนตังเกีย

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายพงศ์กร สาระวงค์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายวสันต์ ธรรมวงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายหิรัณย์ รายวัน

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงเสาวดี พรมจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงอภิญญา หลักโคตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยด้าย ศรีสงคราม  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายณัฐพนธ์ อินปลัด

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายภูมิภัทร สุธงษา

๑๒/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กชายตะวัน สุวรรณชาติ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองภู ๑/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณชาติ

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงวิภาวดี วังศคีรี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กชายชัยสิทธิ

์

เชือบุญไทย

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กชายสันติธาร เหมนิติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กหญิงธนพร นนทะการ

๑๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กหญิงคณิตตา บุญจิตร

๑๙/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา นาราศรี

๑๘/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงสุพิชญา โสประดิษฐ์

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงศุภธิดา เชือบุญมี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงศิรภัสสร สุวรรณชาติ ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงศศิวิมล

ปรัชญาเรืองพงษ์
๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายธนวัฒน์ มะเดือ

่

๒๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายธวัชชัย นาราศรี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายธนภัทร คำเทียม

๒๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กหญิงอารันยา มณีศรี

๒๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กหญิงพิมนุภาพ นนทะการ

๑๑/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภาวงส์ ๖/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กหญิงวาริน พรมเผ่า

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายติณณภพ ศรีภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายธนกรณ์ นนทะการ

๒๖/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายจิตรกร ศรีบุรินทร์

๒๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายกิตติพศ นาราศรี

๑๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีบุรินทร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงปานตะวัน ศรีบุรินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กหญิงพิมพ์พิกา มากสุริวงศ์ ๗/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงธัญวรัตม์ วงษ์พรม

๒๓/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงปรัญญา สุวรรณชาติ

๒๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงพรพิลัย แสงเขตต์

๓๐/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงนภุสสร เซือบุญมี

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กหญิงลลิตา มณีศรี

๓๑/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กหญิงนลินทิพย์ วังศีรี ๓/๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่ง ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กชายจิราวัฒน์ นนทะโคตร

๑๙/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายพัชรพล มณีศรี

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กหญิงเปรมยุดา ครองจริง

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงณัฐมน เนธิบุตร

๓๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กหญิงปดสุณี วังคีรี

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิงห์สถิตย์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายธนพนธ์ เหมือนศรีชัย

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายธนพัฒน์ ศรีทำมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กชายปรเมศวร์ คำแก้ว

๓๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายพิสิษฐ์ คำพิลา

๑๗/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กหญิงขวัญพิชชา นาทันรีบ

๓๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงจุฑามณี ทองแท้ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงณัฐสุดา ประทุมพงษ์

๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กหญิงปยะนันท์ นนทะโคตร

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงพิมชนก สิงห์สถิตย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กหญิงละอองดาว ศรีบุรินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงสิริภา วังคีรี ๖/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงศวิตา บูระพิน ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายเจษฎา นาราศรี ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กชายธนโชติ นัยติบ

๊

๒๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายภูมิศักดิ

์

วังคีรี
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กชายวิทวัส อุ่นแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กหญิงศิริวิมล การด

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงสิตานัน นรพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กชายธีรัตน์ วังคีรี

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายณรงค์เดช สารมะโน

๑๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายทิพากร ผาสุก ๙/๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายธันวา สารมะโน

๑๗/๒/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

คำอ้าย ๗/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สิงห์สถิตย์

๑๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กหญิงธันธิวา แสนแก้ว

๖/๑๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแก่งแล่น ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กชายสิทธิกร สุวรรณชาติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กชายธีรวิทย์ บุญหลาย ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายฐิติวัฒน์ สิทาสังข์

๒๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กชายชินพัฒน์ ผดุงโกเม็ด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กหญิงกัณฐิกา นนทะภา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กชายณัฐตพล ทุมสงคราม ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายวรกันต์ สุวรรณชาติ

๑๙/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายรัชภูมิ โกษาจันทร์

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กชายรพีพัฒน์ พลศิริ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายธนายุต เบียงไทยสงค์

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กชายธนกฤต แสงโฮง ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีบุรินทร์ ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายอัษฎาวุธ บุญศรีภูมิ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กหญิงสุทธิดา ผดุงโกเม็ด

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงเบญจพร ศรีธรรมมา ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายเอกลักษณ์ จันทร์เจริญ ๖/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงณไพรินทร์ ทองอยู่

๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาขามปอม ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายชนะพล ทองปาน ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กหญิงกนกนภัส ศรีบุรินทร์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ มาสีวัน

๑๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กหญิงพรไพลิน บุญศรีภูมิ

๑๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กหญิงกวิสรา บุญศรีภูมิ

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงพิรญาณ์ สุวรรณชาติ

๑๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กหญิงวรัทยา บุญศรีภูมิ

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาคูณ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ อินทร์วาท

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายวรวิทย์ กันยาประสิทธิ

์

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

นาราศรี
๒๑/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีบุรินทร์

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายฉัตรชัย จันทร์ศรีดา ๑/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงมลธิรา เทพเสนา ๓/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๒๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา มีเพชร ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายรัฐพงศ์ วังคีรี

๒๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ นนทะการ

๑๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายธีรภัทร เชือบุญมี

่

๒๑/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงสุภาวดี นาราศรี

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงรุ่งตะวัน วังคีรี ๘/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กหญิงนภัสสร โสประดิษฐ์

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กชายวิทยา นาราศรี ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายจิรวัฒน์ บุตรพรม

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายนนท์วัฒน์ พรหมรักษา ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงอรทัย แสนประสิทธิ

์

๒๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงดรุณี บุญมา

๑๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กหญิงขวัญจิรา สามิดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กชายนรวัฒน์ นาราศรี ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ โสประดิษฐ์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงจตุรพร อาจแก้ว ๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายดนุพร คำภาจูม

๒๖/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กชายนฤนาถ แสงโคกทราย

๑๙/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายบรรพต บุตรพรม

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กชายนพดล เบียงไทยสงค์

่

๑๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กหญิงศรัณย์พร วังคีรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กหญิงกชกร วังคีรี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กหญิงศุภาวรรณ ชนะมูล ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กหญิงภัทราพร ลาภวงศ์

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กหญิงนิยุตา แสงประเสริฐ

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงทักษพร กันธุ

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กหญิงวรรณิษา กาลปกษ์ ๖/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ ราศี

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายพงศกร มหานาม ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายธีรภัทร พรมมาวัน

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายเสกสรร อินปลัด ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นนทะโคตร ๒/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายจักรภพ เพ็ชรแสน

๑๙/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๘
เด็กชายสุริยัน สุวรรณชาติ

๒๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงจันจิรา สุวรรณชาติ

๒๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๐ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงศศิวรรณ สุคำ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กหญิงสุภัทรตา นาราศรี

๑๖/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กหญิงสุพรรณี วังคีรี

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองคำ

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กหญิงขวัญฤทัย จอมทะรักษ์

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กหญิงอภิษฎา ขอนสงเคาะ

๒๗/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายศุภวัฒน์ ร่องจิก

๑๓/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายวุฒิชัย สีทาสังข์ ๑/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายปรเมฆ กันธุ

๑๕/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายพัชรพล พิมพ์สารี

๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายณัฐภูมิ ฤทธิศักดิ

์ ์

๑๑/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายธราเทพ สารมะโน

๒๑/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา บัวบาน

๒๙/๔/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านร่องจิก ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๓
นางกันวรัตน์ แสงโสดา

๑๑/๑๑/๒๕๑๐

โรงเรียนวัดศรีภูเรือ ศรีภูเรือ  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงเพชรนารี แซ่วือ

่

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงปภัสสรณ์ แซ่หลอ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงทราย แซ่สง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงจีรภรณ์ แซ่หลอ

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงศิรนทรา แซ่เถา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กชายธีรภัทร แซ่สง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงแพรพิไล ฤทธิเนติกุล

์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายชานนท์ แซ่หว้า

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายนันทภพ แซ่ลี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กชายรัฐศาสตร์ แซ่หลอ

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายศักดิสิทธิพร

์ ์

แซ่สง
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายพงศภัค แซ่หลอ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายวิรัตน์ แซ่หว้า

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๗
เด็กชายสุทธินัย แซ่หลอ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๘
เด็กหญิงดารินทร์ แซ่หลอ

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๖๙
เด็กหญิงพมพ์ชนก แซ่หว้า

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่หลอ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๑
เด็กหญิงภณิตา แซ่ซ้ง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๒
เด็กหญิงมนัฐษยา แสนโซ้ง

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กหญิงนลินทิพย์ ทรงอุดมลักษณ์

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายก้องภพ แซ่ส่ง

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๑ / ๑๕๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายสมศักดิ

์

แซ่หว้า
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายวรชน แซ่หลอ

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายนัทธพงศ์ แซ่สง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตูบค้อ วัดโคกงาม  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายสมพร นันทิอินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กหญิงเกตกนกพร โสประดิษฐ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายปรมินทร์ สุวรรณขาว

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงกัลยา ริยาพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๒
สิบเอกณรงค์ศักดิ

์

บุญสำเร็จ
๒๘/๐๑/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๓
นางสาวธีระพร ภักดีสาร

๐๖/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๔
นางลัดดา บุญสำเร็จ

๐๗/๑๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านนำเย็น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กชายจีระศักดิ

์

จันทะคีรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กชายเจษฎา พิมพ์เสนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กชายเจษฎากร มูลชาติ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กชายนนทวัฒน์ แพทย์ไชโย

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายนวพล ศรีบุญ

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายกุลพิพัฒน์ เขตสถาน

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายนิเวทย์ สิงขรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายภูบดินทร์ บุญอาจ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายศราวุฒิ ทองคำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายอนุสรณ์ อู่เล็ก

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กหญิงญาณัจฉรา พิมพ์เสนา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กหญิงนราธิป บุญอาจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงนริศรา นันทะพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ลาดประโคน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีชามก

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๐ เด็กหญิงสร้อยรัตน์ดา
ยิมละมัย

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงสุทธิกานต์ มูลชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงอุษา จันทะคีรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เย็นขัน
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กหญิงกรกมล ช้างงาเนียม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายภูวดล จันทะคีรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายธนเดช ยศสุพรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กหญิงธัญฑิตา จันทศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงปานวาด กมลรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กชายอนุภัทร แสงแก้ว

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงมานิยา ฝกฝาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กหญิงณิชกานต์ กุลาชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กหญิงวริศรา ทิพย์ประโสต

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กหญิงคัทรียา กุลาชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กหญิงปณฎาพร สายประเสริฐ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายจักรินทร์ สุขใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายจักกฤษณ์ สุขใจ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายกษมา กุลาชัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายศุภสิน อินตา

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายอนุสรณ์ จันทะคีรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายธนกฤต บุญประสพ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายธนธรณ์ กุลาชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงทิพวัลย์ หุมอาจ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ทิพโสต

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กชายวุฒิพงศ์ คำนัน

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กชายณัฐพล เชือบุญมี

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กชายธนารักษ์ กันยาประสิทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กชายชัยนารายณ์ พันธะนารี

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กชายเพชรนุกูล โมรานิล

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กชายจิรายุส จันทะคีรี

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กหญิงอาภรณ์ ขันติมิตร

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ โสประดิษฐ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงปนมณี ด้วงกลาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์ จันทร์ศรี

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงอาริสา นันทะพรม

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กชายธนาวุฒิ แซ่ลี

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงธีรวรรณ แซ่เฮ่อ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่หลอ

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กหญิงสุกันยา นาราทร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กหญิงพัชรี ศรีสังวาลย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงพรนภา ชาญรบ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายณัฐวัตร จันทศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณอินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทรศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายพัฒชัย เย็นขัน

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายธนา แสงราช

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายภูวฤทธิ

์

กันหา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายศราวุฒิ จันทะคีรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กชายจิระศักดิ

์

คำสมัคร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กชายสุเทพ แซ่สง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายวีระพงษ์ จันทะคีรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กชายมงคล แซ่หลอ

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๒
เด็กชายอนุวัฒน์ แซ่หลอ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ จันทะคีรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงภัณทิรา สุขปอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงจารุมล นันทะพรหม

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงรวงข้าว จันทะศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงปราวีณา ทิพย์โสต

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงจันจุรา แซ่เถา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กหญิงนันท์ธิชา เหมะพา

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กหญิงพรธิชา ตันตุลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กหญิงจิราพร เย็นขัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ภา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กหญิงณัฐวิภา แสงราช

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กหญิงอพิชญา อรรคสูรย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กหญิงอรพิมล แซ่โล่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กหญิงเปรมศิณีย์ แซ่หลอ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กหญิงอำภา คำอยู่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กหญิงนลินทิพย์ โล่ฉลองชัย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายอนุชิต พึงสีใส

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงกฤธียา ตันตุลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กชายรุตศรัณย์ ศรืชามก

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กชายพงษ์ธิพัฒ เนตรผง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กชายภูวดล แพทย์ไชโย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กชายพีรเชษฐ์ ศรีพรหม

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กชายวีระยุทธ ศรีพรหม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กชายเกือกูล

้

แสงแก้ว
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กชายณัฐวัตร สีทาสังข์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญอาจ

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กหญิงพัชริดา สารมะโน

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงศิรินภา จันทะคีรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงนิศา พลขันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงอรนารินทร์ บุญอาจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงศศิวิมล จันทะคีรี

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กชายอภิสร นำใส

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กชายธีรภัทร ทิพโสต

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

บัวเหมือน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๗
เด็กชายอนุรักษ์ ราศรีชัย

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงณัฎกมล กันยาประสิทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงขัตติยา เนตรแสงศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงช่อผกา ยศคำแหง

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงอภิชญา นนทะโคตร

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงวรรณวิสา โสคำภา

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงวันทยา แซ่เถา

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงยุพา แซ่หลอ

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๕
นางจีรนันท์ จีนเทียน

๐๑/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๖
นางสาวพัฃรินทร์ จันทร์ศรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น วัดโนนสว่างสามัคคี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กชายชนัญู อ่อนศิริ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสวยภักดี วัดนำสวยภักดี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายธนธรณ์ บุตรดีศักดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสวยภักดี วัดนำสวยภักดี  

ลย ๔๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายศุภสิน บัวเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำสวยภักดี วัดนำสวยภักดี  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายครีตะวัน ประดับศรี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสวยภักดี วัดนำสวยภักดี  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายอนุพง เดชรักษา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำสวยภักดี วัดนำสวยภักดี  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายจีรภัทร วรขจี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ กล้าหาญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายธนวัตน์ ไชยวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายธีรวัฒน์ เกษศรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายนันธวุฒิ คำพุก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายพีรภัทร ชุมปญญา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายพุฒินันท์ เกษศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ เมฆชุ่ม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงกรรณิกา สุจันศรี

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กหญิงกัลยาณี บึงซ้าย

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงกานต์ธิดา งามโนนทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงจารุวรรณ ง้าวนาเสียว

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อุธิโท

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๕ / ๑๕๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กหญิงฉัตรชฎาพร กมลคราม

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กหญิงบุญรัตน์ ทวีพร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กหญิงวนิดา เด่นผา

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กหญิงศศิธร สุนทราวิรัตน์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๑๙ เด็กหญิงศศิประภากานต์

มีโนนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงกุลธิดา อินเพ็ช

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงอุทุมพร ปาริปุนณัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงสุจิตตรา ดวงแก้ว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สาลีศรี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กหญิงสุรภิน ลาโซ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กหญิงอรสินี ประเสริฐศิลป

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กหญิงพรพรรณ สระรัมย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กชายจักรินทร์ วิมลมุกข์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงวิลัยรัตน์ ปลัดขวา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงอรสา แสนศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สาผม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กหญิงวรรณนิสา เพิมปลูก

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คณิสาร

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายเกษมสันต์ โสวรรณะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายธนกฤต แสงจันดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายพัชรพล จำจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กชายรัฐศักดิ

์

นามภูเขียว
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กชายอดิสร โสมาศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กหญิงกนกวรรณ โสธรรมมงคล

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กหญิงกุลณัฐ กุระกนก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงชลิตา เพชรนอก

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงธันญารัตน์ ภิญโญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงปยะธิดา สำโรง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงศุภกานต์ เขียวสุวรรณภูมิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงสุริญาพร บึงซ้าย

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงสุนิสา กองสมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงอรดี สวัสดิศรี

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายนิธิกร ปราบคช

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กหญิงวรรณภา จันอุทะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายโยธิน อินทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายภูริภัทร อานุไทย

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายธนโชติ สุขวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงวนิดา จันทนา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายกิตติพันธ์ ศรีมหานาม

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายธันวา ต้นจำปา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กชายพชร อรกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

คำไข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กชายนิรพันธ์ จุลพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายจตุรวิทย์ บุญลำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กชายอัฐพล จำปาบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ คำชนะ

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ เขาไตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กหญิงวิชญาดา ศิลาทิพย์

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กหญิงเสาร์วภา วงษ์กองแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กหญิงรสริน จิตเจริญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๕
เด็กหญิงวิภาวรรณ อาจแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายพชรพล อรกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กหญิงพัณณิตา ชนะพจน์

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงอติกานต์ ศรีดัน

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงวารุณี บุญที

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงนิลเนตร สุยะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายประกาศิต ดาเคน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด วัดมณีชลขันธ์  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กชายแฟนต้า วิจิตปญญา

๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กชายศุกลวัฒน์ สุนทราวิสัย

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายปริญญา ศรีคุ้ม

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กชายกิติพงษ์ ศรีบุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายนนท์ปวิช คำวงษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กชายอัคร อ่อนประทุม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายธีรภัทร ผ่านสำแดง

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กชายสุทัศน์ เสนเพ็ง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กชายรพีภัทร วังคีรี

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงศลิตา เนธิบุตร

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงวิจิตรา ฟองเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กหญิงวิภาวดี ฟองเกิด

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กหญิงปนมณี ประเพียรศรี

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๗ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงศรินธร วาทะศิริ

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงปนัดดา พลเยียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงสุธีรา อิสาร

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กหญิงพฤกษา สุดฟุงเฟอง

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กหญิงรัชญาพร พรมน้อย

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายภคินวัฒน์ คุณขวาน

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงขวัญข้าว ศรรัมย์

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงศศิธร เพียรขนะ

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายเจษฎา พรมแสง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายวิชยุตม์ ศรีบุรินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กชายอนุวัทย์ เจริญยิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กชายเอกภพ เทพบาล

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กชายอาทิวราห์ คำหาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กหญิงวารีรัตน์ มีศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงนภัสสร แก้วชาลี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุวรรณสนธ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงมัติกา ศรีบุรินทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กหญิงเกศกนก บุญปน

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงอรวัลย์ หล้าเสริฐ

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ประเสริฐสัง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงจิราพัชร จันทแสง

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายธนัตชัย ชัยมีเขียว

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายธนากร บุญปน

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายพิษณุพงษ์ พลศรีดา

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายรํฐภูมิ ศรีบุรินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายชยางกูล บุตตะพรม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กชายกิตติเดช อินทร์เพ็ชร

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายดำรง ผงธุลี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กหญิงรัตนาพร ศรีบุรินทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงขวัญตา ศรีบุรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กหญิงวริศรา พลเมืองหล้า

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กหญิงชนันพร ดีสง่า

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายธีระวัฒน์ ราชครุฑ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กชายมงคล หวันลา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กชายธนภัทร ศรีบุรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กชายโชคชัย สุวรรณศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงรินภา ศรีบุรินทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงกัลยาณิน ผ่านสำแดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กชายยุทธกร แก้วชาลี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงวรรณวิกา สุขประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายนันทวัช ซอสูงเนิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายชัยณรงค์ ศรีบุรินทร์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุทธิประภา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายวีรชน จันภิรมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายพุทธรักษ์ สารมะโน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายทิชานนท์ ทองปน

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายยุทธชัย น้อยอ่อนโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายธนพล สีหาวงศ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กหญิงชฎารัตน์ โม้พิมพ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กหญิงรุ้งพรทิพย์ ญาติสังกัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กหญิงมุฑิตา สาลีศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายศุภลักษณ์ ศรีบุรินทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายอนิสรณ์ พรมแสง

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายนัฐดนัย พาลีวัน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายธนพล วันหากิจ

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงวิสุดา มีศรี

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ศรีบุรินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงไพลิน ชังดี

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ วัดสุพรมนิมิต  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กชายอดิศักดิ

์

กองกลิน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงเจนจิรา ฉันติภาพ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงลัดดาวรรณ โคตรแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๖
นางสาวจีระนันท์ บัวระพันธ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญลาภ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๘
นายภาณุวัฒน์ ลุนทะโสด

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๔๙
นางสาวสุรีรัตน์ ปดทุม

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วัดโนนสว่างพัฒนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ พรมมาวัน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กหญิงพรพิมล โสประดิษฐ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายไชยพร เนธิบุตร

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กหญิงณิชา สีทาสังข์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กหญิงมัณฑณา พิมพ์เสนา

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๓๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายจิรายุส เนธิบุตร

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายวีระชัย กลางเดช

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายภานุพงษ์ พรมมาวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายชัยวัฒน์ โสประดิษฐ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายวรเดช อุ่นแก้ว

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายจีระพัฒน์ พรหมมาวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายเพชรายุทธ สีที

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายธงชัย พรมมาวัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กชายสวิช กันยาประสิทธิ

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงคันธาทิพย์ สลีอ่อน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงนงนุช วงศ์โสภา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงกัญญ์วรา พรมมาวัน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กชายวิทวัส วังคีรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กชายอภินันท์ วังคีรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายเจษฎา พิมพ์สารี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ โสประดิษฐ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กหญิงภานุมาศ ษรจันทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมาวัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงรุจิรา พิมพ์เสนา

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กหญิงวนิดา พิมพ์เสนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กชายปยะพงษ์ บูชาพันงธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กชายสุรพล โสดา

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายนฤมินทร์ พรมทอง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายชัยรัตน์ วังคีรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายอนุชา สุวรรณสิงห์

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายณัฐพล ทองอยู่

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายบุรัสกร ศรีทาสังข์

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กหญิงนฤทัย ราชอินตา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กหญิงรินดา พิมพ์เสนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กหญิงเยาวภา พรมมาวัน

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กหญิงสุพาภรณ์ บุตพรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทอง วัดเนรมิตวิปสสนา  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายไชยวัฒน์ บุญมา

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กหญิงนราทิพย์ เนธิบุตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กหญิงพลอยพรรณ แสงราช

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๐ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุภาษิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงศุภากร ศรีบุรินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงอรุณรัตน์ จักรดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาว วัดศรีมงคล  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๓
นางสาวสุทธิดา นักสาร

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๔
นางทองปาน บุญมา

๑๖/๐๔/๒๕๐๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๕
นางสาววงษ์มาตร นอละสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๖
นางสาวศิริพร คนชม

๐๗/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๗
นายรุ่งโรจน์ วรจักร

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๘
นายเถลิงเกียรติ ประธรรมมา

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๘๙๙
นางสาวบัวชมพู ฐานวิเศษ

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๐
นายนาราคินทร์ ระวาดชัย

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๑
นายสมเด็จ มูลคร

๒๘/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๒
นายชัยณรงค์ วงษ์ไชยยา

๒๔/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๓
นางไพรบูรณ์ สุนลี  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๔
นายมนัส ซุยกระเดือง

่

๑๕/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๕
นางลำใย ศรีจันทร์  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๖
นางสม แก้วพรม

๐๑/๐๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๗
นายชาคริต คำภามิง

่

 กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๘
นายอนนท์ เหล่าลิม

้

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๐๙
นางจันทร์แก้ว จันทร์เพ็ง

๑๘/๑๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๐
นายทนันทร อ่อนสา

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๑
นางสาวรัตนาภา ภักดีอำนาจ  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๒
นางสาวทอง สุขขา

๑๐/๐๖/๒๕๑๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๓
นายดนุพร เรียนรัตน์

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๔
นายพายุ คำอ่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กชายปุณรัตน์ ภักดีเขียว

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๖
นายศรีไพร พันธ์แก่น  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๗
นางสาวกนกอร ทางดี

๑๔/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๘
นางประยูร ครองธานี  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๑๙
นางวิภาดา ศรีสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๐๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๐
นางสาวเรณู แสงโสภา  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายสมรัก กมลผาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๒
นางสาวสุภาวรรณ พุดบุรี  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๓
นางสาวสมรัก นาสมวงษ์  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายประสิทธิ

์

รกชัฎ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๑ / ๑๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๕
นางสาวกานต์ เลพล  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๖
นายรัฐศาสตร์ โปบุญมา

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๗
นายภาสกรณ์ หาสอดส่อง

๒๕/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๘
นายประชาศักดิ

์

จรัญพงษ์
๒๗/๐๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๒๙
นางสาวณัฐริกา คำมุงคุณ

๑๖/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๐
นางสาวสรีลักษณ์ น้อยแก้ว

๑๖/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๑
นางกฤษณา อุดม  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กชายศรัณย์ งามศักดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๓
นายอมรพันธ์ แถลงกัณฑ์

๐๓/๐๘/๒๕๓๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กชายพงศกร บุผู

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๕
นายทองบ่อ พิมใจ  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กชายจริยา ทิพย์มณี

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๗
นายวิชัย ธงพันสา

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๘
นายชนะพล ปานพรม

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายสมภพ พิมเขต

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายบุญชู ปดชากาว

๐๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายสายธาร ปญญาสิม

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กหญิงปรารถนา พิมเขต

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๓
นางสาวชลธิชา จังภูเขียว

๑๐/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กหญิงธนิษฐา คูทองทุ่ง

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๕
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีนอเนตร

๑๒/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๖
นางสาวกาญจนา หล้าเปย  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๗
นางเสถียร ณ พล

๐๘/๐๙/๒๕๐๒
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๘
นายคำภา โพธิศรีมาต

์

๑๑/๑๑/๒๕๐๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๔๙
นายปญญา บรรดาศักดิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๓๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๐
นางสาวสุพรรณี เกิดมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๑
นายแอ็ด โชคจันทร์เพ็ญ  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๒
นางสาวยลดา กองสีผิว

๑๐/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๓
นางสาวสุนิสา บางประอิน

๐๘/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๔
นายประสิทธิ

์

เกษรศรี
๐๖/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๕
นายบุญเส็ง สืบทอง

๑๓/๐๗/๒๕๑๖

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงสุจิตตรา กุลกัญญา

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๗
นางสาวสาวิตรี ถินวิมล

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กชายธานินท์ ไกยเลิศ

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๕๙
นายบุญโฮม หารประชุม

๒๓/๐๕/๒๕๐๘

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๒ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๐
นายสมใจ กรรณลา

๐๒/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายชัยยา ตุธรรมมา

๒๙/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๒
นางสาวทิพย์วรรณ แสงโคตร

๑๘/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๓
นายสว่าง พืชสิงห์

๐๑/๐๔/๒๕๐๑
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๔
สามเณรวีรวัฒน์ บุญญรัตน์

๒๕/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๕
นายณัฒวรรษ พิมพ์เหลา

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๖
นางอัญชลี นามปญญา

๐๓/๐๑/๒๕๑๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๗
นางนาลี ศรีหงษา

๐๒/๐๓/๒๕๑๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๘
นางสาวลัดดา ขวาแซ่น

๐๘/๑๒/๒๕๓๘

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๖๙
นางสาวเดือนเพ็ญ ขันวิชัย  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๐
นายจรินทร ศรีจันทร์  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๑
นางสาวนันทนา ทองนอก

๑๐/๐๗/๒๕๓๖

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๒
นางนิยม ภักดีเขียว

๑๐/๐๔/๒๕๐๔
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๓
นางสาวธัญญพัทธ์ ปดชากาว

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๔
นายปยะนัฐ บรรพรม

๒๖/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

เขียวอาสา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๖
นางสาวนิตยา ภิญโญ

๑๐/๐๙/๒๕๔๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๗
นายชัยณรงค์ ทางดี

๒๔/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๘
นายพลเทพ รกชัฏ

๒๗/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๗๙
นางสาวจุฑามาศ สีม่วง

๐๖/๐๕/๒๕๔๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๐
นายเอกพันธ์ พรมมาลา

๐๗/๑๑/๒๕๓๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายอภิเดช สรีหาสุด

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๒
นางทองดี กงเพ็ชร

๒๙/๑๒/๒๕๐๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๓
นายพิชิตชัย บรรดาศักดิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงจิราพร สมบัติหอม

๑๒/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ รัตนโสภา

๑๓/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๖
นางสาวรสสุคนธ์ วาจาชืน

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงทิพย์ยุพา คาระวะสมบัติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๘
นางสมจิตร สอนแสง

๒๑/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๘๙
นางรัตนา สุขสมบูรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๒๐

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๐
นางสาวมัสธุศร คำชืน

่

๐๔/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๑
นายคงเดช พรมเวียง

๓๐/๐๕/๒๕๓๖

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายธเนศ ศรีวิลัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๓
นายพีรพล บุดดีจีน

๒๒/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๔
นางแก่นใจ สุธรรมวรวิทย์  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๓ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๕
นางสาวกองแก้ว นติรัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๖
นางยุพดี สายยางห้า  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายสุริยา หมันกิจ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๘
นางสาวศศินา วรจิตร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๔๙๙๙
นายสิรภัทร สาระฤทธิศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๐
นายวันชัย นาวา

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๑
นางสาวอนัญญา บูรณะ

๑๔/๐๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กชายธนเกียรติ คูทองทุ่ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๓
นางสาวบัวฮอง ผาวิชัย

๐๑/๐๘/๒๕๒๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๔
นายคำบาง ทวีปไทสง

๑๔/๐๔/๒๔๙๙

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๕
นางบุญส่ง แจ้งนาม

๑๔/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๖
นางเบญจมาศ รัววิชา

๑๔/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๗
นายคำพันธ์ นันหนู

๓๐/๐๓/๒๕๐๕
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๘
นางขนิษฐา วิยวรรณ

๑๐/๐๔/๒๕๑๐
กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๐๙
นางละม่อม ครังกลาง

๐๕/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงศิรลักษณ์ ชัยวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๑
นายสุนทร โกนสันเทียะ

๑๔/๐๗/๒๕๐๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๒
นางสาวหอม ซาปาน

๑๔/๐๕/๒๕๑๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๓
นางสาวนภาพร สุวรรณบล

๑๔/๐๓/๒๕๒๔

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กชายธนายุทธ กันสีชา

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๕
นางขวัญใจ วิเศษหอม  กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กชายธีระพัฒน์ ทองใบ

๑๘/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๗
นายธวัชชัย รวมธรรม

๑๓/๐๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอผาขาว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กชายธีรภัทร ขันเสนาะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายพงศภัค นามวิจิตร

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กชายอชิรวิทย์ สืบสิมมา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงเกวริน อินนอก

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงวิลาสินี รูปงาม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กหญิงนิธินันท์ พลสิทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กหญิงรินลณี ชมภูโคตร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงภัคจิรา ฤทธิผล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กหญิงสุพิชญา จันมณี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กหญิงลลิตา ม้าวนาเมือง

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๘ เด็กหญิงพลอยญนันท์
แสนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงจรัญพร จันทะเนตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๔ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายภูบดินทร์ ดงแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงวิภากร ไชยชาติ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำกกค้อ วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงพัชชาภร พิมพ์เหลา

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์เรืองศรี

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายอติชาต ตังใจ

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พิมเขต

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายพลธกร แสงโสดา

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กชายพิชัยยุทธ แสงจันทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กชายสชัญญา นามอาษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กชายรักษ์ชัย วงค์แก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายฐปนยศ คำเขียน

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายณภัทร นวลศรีทอง

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำพร้าว วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขสบาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกกข่า วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงพระนาง เตียตระกูล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกกข่า วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงสุชัญญา อ่อนตา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกกข่า วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงสุภาวดี สุทธิพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกกข่า วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงณัฐกฤตา บัวพา

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนกกข่า วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายวรโชติ จิตต์ใจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนกกข่า วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายอาคเนย์ มะลิตะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายวีรพล ปุริสังข์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายพงศกร รวมคำภา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายพัสกร บงแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กชายรพีพัฒน์ หาญโนนแดง

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงทิฐินันท์ จันดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงกนกวรรณ การะพงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงปริยาภรณ์ ไพรี

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงพัชราภา กิมุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กหญิงวรัญญา เวิดสูงเนิน

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงสิริยากร วังสา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ สีสด

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงอภิรดี ปญญาสิม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กหญิงสุธาวัลย์ หอมสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กหญิงนิตยา อินทร์เพชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กหญิงยุวดี ขุ่ยจิม

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายวรเชฐษ์ ปดชากาว

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๕ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงจิตปรีดี ทะวาป

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายปตถกร พิมพ์แหวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายจิรศักดิ

์

งามชัยภูมิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงกรรณิกา คุณานาม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงนิธิภัทรา ทำดา

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน ชังชิม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กหญิงอลิศา งิวลาย

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายนิธิกร รักอุดม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงกีรณา ปทุมทราย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กชายสิริโชค ทับทิมหิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กชายธนภัทร ทาจิตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายภูมิดนัย นาพันผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงจันทร์วลัย เลิศไชสงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงนิวรรณดา จันทนา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงจันทิมา แพรศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงอุมากร พระภูมิ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงศิริสกุล คำกอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กชายคมสันต์ ชอบทำกิจ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กชายชโนดม ชัยนันท์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กชายอภิวิชญ์ งามดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กชายมติชน หมีกุละ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงพลอย พระธานี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายอดิศร ไทธะนี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กชายธราธิป อินเนตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายณัฐวุฒิ กรรณลา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ แก้วพิภพ

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงปนัดดา วงษ์สาง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กหญิงนันทนา ดาขัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงนพรัตน์ เพียรหัด

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กหญิงพิจิตรา สอนสุภาพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงศิรประภา บงแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุวรรณสุขา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ใจสุภาพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กหญิงมณีนุช วุฒิวงศ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ อุตรพรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๖ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงพัชราพร ทะเกิงลาภ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กหญิงมุกระวี เสริมศิริ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงณฐพร หอมอ่อน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงนวิยา กาฬพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญประคม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กหญิงอังศยานันท์ แก้วทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กหญิงจีรวรรณ จันทะเนตร

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายศรัญู ทุมพันธ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายวันมงคล บัวเกษ

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายสิทธิชัย แสนพิมพ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงวราพร จำปาบุรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายสาริทธิ

์

การพงษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงพิยดา บุญมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กชายกุมภา ทาจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กหญิงชนากานต์ ผลจำรัส

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กหญิงอาภาพร กาลบุตร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามภูเขียว

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กหญิงสุทธิดา บัวเขียว

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายประวัติ แสงธูป

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กหญิงวิยะดา ศรีวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ อุตรพรม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คงเพ็ชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กชายพิทักษ์ ฟองทุม

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวคันชุม

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แก้วโวหาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงนงค์นุช โพนงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงสุวรรณี สุปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงรัชฎาพร กมลสินธุ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงอารียา แก้วดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงสุธิตา ไผ่โสภา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายวันชัย อุตรพรม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายเกียรติพงษ์ พร้อมใจ

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายปติพงษ์ คำแผ่น

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายวสุธา สุดใจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายปยะพล คำภาบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๗ / ๑๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายอลงกรณ์ รอดไพร

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

อ่อนพิมพ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายอนุสรณ์ ขวานงอน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายกรรณทกร พลพรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายอนุชา แก้วพิภพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายอนุพงษ์ แก้วพิภพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงศศิธร อิมสบาย

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กชายฐิติวัฒน์ กาฬพันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กชายจิรวุฒิ ภูมิบัว

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กชายศุภชัย นามวงษ์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กชายหนึงธันวา

่

แถมกลาง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กชายปญญวัติ ลาปะ

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กชายธนพงษ์ คูทองทุ่ง

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงสุรีรัตน์ บึงมาร

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงปยะธิดา วังจันดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงขนิษฐี โยธี

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๑
เด็กชายจิรภัทร ตาปู

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กชายคุณากร ศรีไทย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กชายนฤพล ผาบวิชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงปรางฉาย แก้วทา

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กชายรวิกร แก้วพิภพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ รกชัฎ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายนนทวัฒน์ คำมา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายชัชวาล ชัยเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ประเสริฐสาร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กชายรัชตพงศ์ เวียงอินทร์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กชายฤทธินเรศวร์

์

พาโนมัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงปวีณา รัตนะอุไร

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กหญิงรพีภัทร บุญมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงสุจิตรา วงศ์ชัยยา

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กหญิงธนัดดา นิพวงลา

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ นามวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายวาคิม สำเภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายวุฒิชัย รกชัฎ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายภาคิน ชมจันทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๘ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กหญิงลักขณา สีซุย

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กหญิงธัญสินี ภูขามา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กหญิงบุญญิสา ชัชวาลย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงนิโลบล เดชมาต

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายสรสิช เคหัง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายธีรภัทร์ สิงหา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายวรวุฒิ วรรณครอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิพย์แสง

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กชายอัมรินทร์ สาหล้า

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายอนุราช ขุนทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายศุภกิจ วิวาสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กชายศิริโรช คุณระกันหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กชายดนัย ยางศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายสมาน สีดา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๔ เด็กชายเทวาประสิทธิ

์

ภักดีอำนาจ
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กหญิงฐิติมา อ่อนสาลี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กหญิงอรอุมา แสงพันธ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กหญิงนภัสสร การะพงษ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กหญิงจีรนา ทองเฟอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายพงศ์ประพันธ์

ศรีภูธร
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญไตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กชายมงคล คำมะนะ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กชายธีร์ธวัช มงคลวัตร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กชายชนัดพล ราชบาศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายศราวุธ พิมพ์วงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายนฤพล เทพาขัน

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กหญิงจิราภรณ์ ประเสริฐนู

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ จำนงศิลป

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กหญิงคนึงนิจ ไชยชาติ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงปณิตา ปญญาคำ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงลัดดา พันธ์ศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงสุชานาถ บุญไตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงเจนจิรา สุวรรณบล

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงวิยะดา ปานภูมิ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงธนัฃชา คำบุดดา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดเลย  ๑๔๙ / ๑๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายศิรวุฒิ หลักคำ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายวัชระ เจริญสุข

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายอรัญชัย ปานภูมิ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยยาง วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เทียงดีฤทธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กชายอิทธิกร โทนเอียม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กชายณัฐการณ์ ปริวันตา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กชายโกศัลย์ คำแหงพล

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายอัครเดช วินณะรีสี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ พรมา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงไอรีนทร์ คมคาย

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กหญิงชลิตา วรรณศิลป

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กหญิงดลยา สมนาม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงจันทิรา บุญหยาด

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงทิฆัมพร ธุระกิจ

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๑๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา นารัง

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงศาตนันท์ น้อยตุลัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดถำผาสวรรค์  

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายทัตพงษ์ พิมพ์ปุย

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๒
เด็กชายนวพล โคตรชา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายปญญา สารีพิมพ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายภัทรชัย สังสีเมฆ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๕
เด็กชายวสุพล คำผงแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กชายธีร์ธวัช ไชยศรีฮาด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๗
เด็กชายยศพล ทันสิงห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๘
เด็กชายวัชรพล กุสี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๒๙
เด็กชายวุฒิชัย ไพสน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายอภิเชษฐ์ วันฒรา

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาค้อ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กชายณัฐนนท์ บุษบา

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงสุขเลิศ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๓
เด็กชายภูริพัฒน์ พระเจริญ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๔
เด็กชายวรยุทธ บุษบา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๕
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ กาวน

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๖
เด็กหญิงเจนจิรา นาหิรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๗
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีหาบุตร

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ อุทธคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๓๙
เด็กหญิงปริชญา ทัศนา

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กหญิงสโรชา เหล็กกับทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๑
เด็กหญิงอนัญญา สุทธิวงศ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๒
เด็กหญิงสุพิณา พลพา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๓
เด็กหญิงสิริรัตน์ สิงห์คำกุล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๔
เด็กชายอภิวัฒน์ กรองกลิน

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๕
เด็กชายปยะวัฒน์ ผิวศิริ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๖
เด็กหญิงสิริวิมล เหล่าพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ทองจอก

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๘
เด็กชายวิชยา สีหาวัตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๔๙
เด็กชายศราวุฒฺ ธัญญารักษ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กชายกิตติเทพ สร้อยสน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กชายปยวัฒน์ แปนสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงประภัชรา ยานุ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กชายวิทวัส ปนธะนะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๔
นายธนาปกรณ์ ซ้อนเติม

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กชายจิรายุทธ ทานอก

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กชายพชร เหมะสิขัณฑกะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กชายพีระพัฒน์ ธรรมรังษี

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กชายณัฐพงษ์ สวัสดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายวัฒนะ บัณฑิต

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

ลย ๔๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กชายรชานนท์ สีหา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ วัดศรีชมชืน

่

 

รับรองตามนี

้

(พระเทพมุนี)

เจ้าคณะภาค ๘

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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