ศ. ๘

บัญชีรายชือ่ ผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ส่งสอบ ๑๔,๔๒๖ คน ขาดสอบ ๒,๐๗๘ คน คงสอบ ๑๒,๓๔๘ คน สอบได้ ๑๐,๑๓๐ คน สอบตก ๒,๒๑๘ คน (๘๒.๐๔%)
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๑

เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายชาตรี
เด็กชายฐาปกร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กชายปฐมภูมิ
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กชายพรพิพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๐๙ เด็กชายศักดิ์ดาณุภาพ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๔

เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสิริวัน
เด็กชายอิทธิณัฐ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพงษ์ศกร
เด็กชายเลิศพงศ์
เด็กหญิงวจนพร
เด็กชายวิสิทธิชัย
เด็กชายอัศนัย
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายตันติกร
เด็กชายภัทรกรณ์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุจิตรา

นามสกุล
สมสุข
เทียนทอง
นำผล
แก้มเอี้ยม
นามเจริญ
โทถม
วังศรี
กงสถิตย์
วงศ์คำปา
บุญอุ่น
บุญอุ่น
คุณละมาศ
นาคำ
วลัยรัตน์
โพธิ์ทอง
ครุธแก้ว
เล็งสิทธิ์
เปลี่ยนกระโทก
บุตรวงศ์
สุภาพ
สำราญรื่น
กลิ่นบัว
เลขะสันต์
วรพิมพ์รัฐ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุบลวิทยากร
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดมณีวนาราม
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงกัญญาภัค
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๖ เด็กหญิงกัญญาภัค
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๗ เด็กชายกิตติกานต์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๘ เด็กชายชิตดนัย
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๙ เด็กชายธนดล
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๐ เด็กหญิงธัญวรัตม์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๑ เด็กหญิงนภัสสร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๒ เด็กหญิงนิศามณี
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๓ เด็กหญิงปรียาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๔ เด็กชายพิพัฒน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๕ เด็กหญิงภัทราภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๖ เด็กหญิงรัตนาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๗ เด็กชายราชวัฒน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๘ เด็กหญิงสุชาดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๓๙ เด็กหญิงอรนลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๐ เด็กชายธนกร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๑ เด็กชายธนพัฒน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๒ เด็กหญิงนิฌานันท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๓ เด็กหญิงปวันรัตน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๔ เด็กหญิงรุ่งนภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๕ เด็กหญิงวิภาดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๖ เด็กชายศักดิ์นรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๕๙

เด็กชายธนพัต
เด็กชายพุทกานต์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงดารุณี
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กชายธันยบูรณ์
เด็กชายรณชัย
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายภานุพงศ์
เด็กหญิงลมัยพร

นามสกุล
ยงโภชน์
สมสาร์
ส่วนเสน่ห์
สงวนทรัพย์
ภูตะมะ
เลขะวัฒนะ
กิจไธสง
สร้อยมาลุน
จารุขันธ์
สงวนทรัพย์
ดวงสว่าง
บุญอาจ
ดวงสว่าง
คำเติม
ศิลนวล
กลิ่นกุหลาบ
แก่นจันทร์
มุขธรรม
ปนขัน
สิงห์เทพ
บุญยิ่ง
กลิ่นกุหลาบ
เทศจำปา
ผลจันทร์
สีโท
ชาเข็มทอง
แสงสุขสว่าง
ทรัพย์พร้อม
สายสร้อย
ชื่นจิต
สีจันทา
พรหมสะอาด
อาจธะขันธ์
ฟองทอง
สุวรรณา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ

หมายเหตุ

๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) วัดกระโสบ
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเค็ง
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเค็ง

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด

วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกระโสบ
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๑

เด็กชายธันวา
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงลักษมี
เด็กชายกนกชัย
เด็กชายกิติพัฒน์
เด็กชายฐิติชาญ
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐทวุฒิ
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายธนดล
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงธัญพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวกานดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงสิรามล
เด็กหญิงสุธาสินี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๒

เด็กหญิงอสมาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๗

เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงเกศกนก
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงนวรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๘

เด็กหญิงพลอยนภัส

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๙

เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศิวะพงศ์
เด็กหญิงกัณฐิกา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กหญิงมณฑิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๔

นามสกุล
แสนทวีสุข
หอมสิน
พรประไพ
โคธา
วงค์สุทธิ์
ขาวอ่อน
บุญชิต
บุญเอื้อ
พิมพไกรดี
สัจสุวรรณ์
หอมเย็น
ก้านทอง
บุญเย็น
ชื่นบาน
วิชาพรม
ยอดยิ่ง
แสนทวีสุข
บุญเจริญ
ไชยรินทร์
จันทร์เขียว
โสภาศรี
ภู่เปยม
สายงาม
บัวงาม
ผสมวงศ์
ตะพิมพ์
ธรรมเกตุ
บัวงาม
เบ้าช้างเผือก
ผลพยุง
บุญรักษา
บุญรักษา
ขาวอ่อน
มณีวรรณ
พรดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากนำ
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดกุดลาด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงนรมน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๐ เด็กหญิงปรีญานันท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๕

เด็กหญิงวรรณนิภา

เด็กชายศุภสิทธิ์
เด็กหญิงสุวัฒนา
เด็กหญิงธันยมัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงชลนิชา
เด็กชายณัฐกฤต
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงแตงโม
เด็กหญิงธันยรัศมิ์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนิสา
เด็กหญิงปุริม
เด็กหญิงพอร์ท
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายสุพัฒน์
เด็กชายณัฐวุธ
เด็กชายวสุพล
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงทิพย์กมล
เด็กชายธรรมรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๖ เด็กหญิงแพรวไพลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๘

เด็กหญิงภัทรภรณ์
เด็กหญิงอรัชพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๙

เด็กหญิงณัฐฐานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๒๗

นามสกุล

กลิ่นกุหลาบ
อนุคง
บุญทกิจ
เสือทอง
คารว์
จารุมี
ศรีกุลวงศ์
หมื่นท้าว
แสงสุขสว่าง
ตันเพ็ง
ถิ่นขาม
ถิ่นขาม
ทวีกุล
สีฟา
กัลปดี
บุญชิต
พานิชพันธ์
นุกอง
หยวกสูงเนิน
เด่นดวง
สุพาพร
สายอินทร์
มากมนตรี
จันทร์พวง
โคตจันทัด
สายเบาะ
ประกอบ
แซ่จึง
อนุรักษ์ราษฎร์
บุญมูล
พานขันธ์
แถลงศรี
ชุมนวล
ผาลา
ออทะขันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด้ามพร้า
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดูน
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดูน

๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๒๙/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาดูน
๑๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน

๑๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๒๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๐๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๑๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน

๑๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน
๒๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาดูน

๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหัวคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดลาด
วัดกุดลาด
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดด้ามพร้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๐

เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงพรธิตา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กหญิงพิมพ์ผกา
เด็กหญิงกานต์กมล
เด็กหญิงเกษแก้ว
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงอุษมา
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๘

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กหญิงปภัสสร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๔๙ เด็กชายปราชญ์ชากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๐ เด็กหญิงผกาสุมาลิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๗

เด็กหญิงพิมลภัส
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอุมัร
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายสมดังใจ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุนันทา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๙

เด็กชายกฤษกร
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กชายกิติพัฒณ์
เด็กหญิงเกษมศรี
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กชายชยุตพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๕๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๔

นามสกุล

ธงภักดิ์
หอมหวล
อินทะพันธ์
เตปลัย
ยศทอง
วงค์สมบูรณ์
สุดถนอม
ทองเขื่อน
เหล่าดรุณ
เงาเพ็ชร
อ่อนพันธ์
กาญจนลักษณ์
ขันชะลี
กาญจนลักษณ์
สุริบุตร
กองสุข
แก่นการ
รูปใหญ่
คำมาโฮม
ราชวงค์
หอมสมบัติ
อินทร์ใหญ่
กาญจนลักษณ์
ปาทาน
ประพาเมือง
สายทอง
บุญจันทร์
พูลภาพ
คำภาค
โชคสุข
พูลเพิ่ม
บุญทวี
สบายใจ
สัตรูพ่าย
จรูญภักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคำ
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหัวคำ

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดบ้านหนองหว้า
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่
วัดทุ่งขุนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๕

เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงประพัสศร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายเผ่าพันธ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๒ เด็กหญิงพลอยจินดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๑๙๙

เด็กชายวรพงค์
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายวิรุฬห์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงกชพรรณ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายจิตร์ติโชค
เด็กหญิงณัฎฐา
เด็กหญิงตีรณา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายรุ่งตะวัน
เด็กหญิงกรพินธิ์
เด็กหญิงกรวิภา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงภควนันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงสสิตา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงกุลนิดา
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กหญิงชฎาภรณ์
เด็กชายชาญชิต
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงทักษพร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายปรเมศ

นามสกุล
สบายใจ
พูลเพิ่ม
ไชยนา
พูลเสนา
จันทร์จับ
ประชาชิต
พุ่มต้นวงษ์
แว่นแคว้น
บุญมาเรียง
กองสุข
การกล้า
บรรพตพิทักษ์
ทองโคตร
ธนาพร
ศรีเสริม
บรรเทา
ศรีบัว
สาระบูรณ์
ปตธรรมวงค์
แก้ววงศา
ดอกแก้ว
เจริญชัย
ณรงค์แสง
ยลหิรัญ
แก้วเสนา
วรรณศรี
บุญจีม
สันทาลุนัย
อุ่นวงศ์
ชอบธรรม
ยิ่งยง
ประสาสม
วิชุมา
มั่นวงค์
เงาเพชร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่

หมายเหตุ

๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) วัดทุ่งขุนใหญ่

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
๒๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดท่ากกแห่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่
วัดหนองแกใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๐

เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กหญิงพีชญา
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุกันยา
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายทวีศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๑

เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูวนัย
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายไกรษร
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงญนิฐา
เด็กชายธีรกานต์
เด็กหญิงนำหนึ่ง
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายลำธาร
เด็กชายวรพล
เด็กชายวิภู

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๒ เด็กหญิงอนัญญาลัลน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๑

เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงกรวินตรา
เด็กชายกิตติวัฒน์
เด็กหญิงจินตนา
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายธีรยุทธ
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายพิเชฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๓

เด็กชายภคพล
เด็กชายรัชชานนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๔

นามสกุล
สำราญวงค์
ประเสริฐบุญ
สระเสริญ
ศิลาอ่อน
สำราญวงค์
ผลาผล
บุญประชม
ทำทอง
วงษ์สุข
แย้มจันทึก
ล้อมวงศ์
เทียงเดช
ชนกคุณ
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่ว
ทองภู
ไชยชิต
โพธิ์ชัย
ทองสุข
ทองสิงห์
พันธ์วัตร
พลเยี่ยม
บุญไพโรจน์
ทองล้วน
วงศ์สุข
ระดาบุตร
วันทะสิงห์
แนวจำปา
วันทา
กาญจนาพัฒน์
แสนทวีสุข
ทองล้วน
วงศ์งาม
บุญยรัตนกร
เยาวะบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา วัดหนองแกใหม่
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๕

เด็กหญิงรัชวิน
เด็กชายวรกิจ
เด็กชายวัชระ
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงศันสนีย์
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายศิวะ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กหญิงกานสินี
เด็กชายณัฐกิตติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๓

เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีนธันว์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายสนธยา
เด็กชายสมศักดิ์
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กหญิงลักษมล
เด็กหญิงวรรณกร
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กชายอิสระ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๕

เด็กชายจิรพัด
เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสุทธิกานต์
เด็กชายณชพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๖๙

นามสกุล
แนวจำปา
ชนกคุณ
ปองปด
สาระภี
เยาวบุตร
จริวรรณ
แนวจำปา
ร่วมรักษ์
หยู่ม่ัน
พานเงิน
กตัญู
แก้วเนตร
บุญชู
เชื้อชัย
พุฒพันธ์
ดันประเทศ
ไทยกูล
อยู่สุข
ดันประเทศ
จินตะเวช
เชื้อชัย
โสภาพันธ์
วงษ์น้อย
สุระภา
ภิญโญ
สายแวว
จิตรสิงห์
จอมหงษ์
กำทอง
ตาแก้ว
นัยคูณ
สายสุพรรณ์
เสนาใหญ่
วงค์อุดม
สายแวว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปะอาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปะอาว
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำราญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำราญ

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ

๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสำราญ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดเรียบปะอาวใต้
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดสำราญ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๐

เด็กหญิงวรรณธนา
เด็กชายศักดินันท์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงณชลนิภา

คงพลปาน
โพธิ์ชัย
ประสารพวง
สังขะพงษ์
พอนพลู
ม่วงอ่อน
จิตต์สิงห์
นามศุก
สิงห์ขันธ์
เมียดสีนา
เสนารักษ์
หวานใจ
บุญชื่น
จันทป
อยู่สุข
อยู่สุข
คำพา
ประทีปสายแวว
เมียดสีนา
สีม่วง
อินทวงษา
แม็คอลิสเตอร์
ปญญาไว
สายแวว
หวานใจ
คำจันทร์
สายแวว
จิตรสิงห์
สีลาชาติ
เบ้าคำ
เถาสิม
วิรคุณ
สายแวว
ชมเชย
ชูกลิ่น

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๖ เด็กหญิงศศิวรรกัลยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๘

เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายธนดล
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายเฉลิมชาติ
เด็กหญิงชญาดา
เด็กหญิงชณัฐฐา
เด็กชายญาณพัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายบุญมี
เด็กชายภูดิศ
เด็กชายมนัสวิน
เด็กหญิงวิศาลักษ์
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายเทพพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๐

เด็กหญิงเบญญาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๑

เด็กชายพงศกร
เด็กชายพัศพนธ์
เด็กหญิงเพ็ญพิชา
เด็กชายยศกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๒๙๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองจำนัก
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมุก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมุก

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมุก

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหัวเรือ
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๕

เด็กหญิงสุภัตรา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุรัตติกาล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสุพล
เด็กหญิงอลิศรา
เด็กหญิงอาริยา
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายฑีมายุ
เด็กหญิงธนาวดี
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงบงกฎ
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายพรรณษา
เด็กชายพลวัฒน์
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กชายวิทยา
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงอัญริษา
เด็กชายแอนโทนี่
เด็กชายคิรากร
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอาทิตยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๓๙

นามสกุล
สายแวว
บุตรบาล
บุษรากรณ์
การกล้า
ชูกลิ่น
พูลเพิ่ม
จำมา
พิมพ์หล่อ
คุรินทร์
ศรีบุญเพ็ง
ผาสุข
หลาบศิริ
เสนาะวาที
ทาเทพ
อ่อนเพชร
ตระการไทย
เอื้อกิจ
ทานะเวช
บุญผ่อง
ดวงศรี
ทำทอง
ถาวรพงษ์
คงชนะ
พอกพูน
คำนวน
ตาสาย
ทองสุข
สุดาสุข
มาร์คูส
จันทป
ครองสวัสดิ์กุล
ศรีกันยา
ศรีกันยา
มัชคาม
หมวกเหล็ก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจานตะโนน

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจานตะโนน
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเขือ

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเขือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเขือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเขือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเขือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านมะเขือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดหนองควายน้อย
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดจานตะโนน
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๘

เด็กชายธนดล
เด็กหญิงปูริดา
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงยลธิดา
เด็กชายสิทธานต์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายธวัฒชัย
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายธนกิตต์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงวัศยา
เด็กชายอติคุณ
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กชายกันตภณ
เด็กหญิงเกศินี
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กหญิงชนัญชิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๙

เด็กหญิงณัฏฐวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๐

เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธนากร
เด็กชายประธารชัย
เด็กหญิงพสุมนต์
เด็กหญิงวรประภา
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงไอศยา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกรีฑายุทธ
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงชนิภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๔

นามสกุล
เครือบนอก
แสวงผล
แก้วเนตร
อยู่นอก
จันพวง
กุดเปง
ผาโคตร
หอมหีน
จันทร์ทรง
ด่านอุดร
สายพันธ์
ดีการกล
บุญลาภ
เอี่ยมละออ
ผลจันทร์
บุญสิงห์
บังศรี
ปกเขมายัง
ใจทอง
พาสุข
ศิริสุข
บังศรี
ปานตา
อัมพันธ์
ภาพินิจ
ธานี
ครุฑบิดา
ด้วงจุมพล
ดอกดวง
ศรไชย
ดอกดวง
ทิมา
ปานพรมมา
แสงงาม
จันพวง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิม่ วิทยาคาร)
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)

๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดดงบัง
วัดสำลาก
วัดสำลาก
วัดสำลาก
วัดสำลาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๕

เด็กหญิงชมพูนุท
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายนที
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพริมรดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายเรวัต
เด็กชายวิวัฒน์
เด็กชายวีรภาพ
เด็กหญิงศลิษา
เด็กหญิงศศิฉาย
เด็กหญิงสาธิตา
เด็กชายสุเขตต์
เด็กหญิงสุลัดดา
เด็กชายหนุ่มเสก
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายธนพล
เด็กชายปใหม่
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายไกรสิทธิ์
เด็กชายจตุพร
เด็กชายจตุพร
เด็กหญิงจารุมณช์
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายทีปกร
เด็กชายธีระศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๐๙

นามสกุล
เล็กอ่อน
การสมมุติ
สลักลาย
ส่งเสริม
บุญสิน
แสงสุดตา
จันทป
จันทร์พวง
กองสาร์
ฉานสูงเนิน
สรรพสาร
ส่งเสริม
บึงทอง
สายแวว
โพธิ์พรม
ศิริบูรณ์
แก่นพะเนาว์
นิลมาลี
ทิพบาง
ส่งเสริม
ทิมา
จันพวง
ศรีสุข
กลิ่นกล้า
สมน้อย
ทองห่อ
ดีเรือก
ชมพันธ์
มิ่งมาลี
ไกรัตน์
บรรลือ
สมาวัตร
อัปกาญจน์
อุตสียา
อนันต์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) วัดสำลาก

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุ
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๐

เด็กชายนนทชัย
เด็กหญิงประกาพร
เด็กหญิงเปรมศิริ
เด็กชายพัชรพล
นางสาวมานก
เด็กชายสิทธิพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๔

นามสกุล

ขานด่อน
โลห์คำ
คุณธรรม
วิชาชาติ
พิมาน
ผิวละมุน
เด็กหญิงหยกบุษรา เกษจันทร์
เด็กหญิงอภิชญา แซ่เล้า
เด็กชายธนพัฒน์ นันตราม
เด็กชายธีรพิชญ์ ลาภสาร
เด็กชายศักดิ์ดา พิมสุตะ
เด็กชายธนเทพ รัฐชัยสิทธิ์
เด็กชายธรรณธรณ์ ปตไตร
เด็กหญิงพลอยไพริน ก้อนใหญ่
เด็กชายวรเมธ บุญศรี
เด็กหญิงณรัญญา นุ้ยติเตบ
เด็กชายไพรศักดิ์ ระพิมพ์
เด็กหญิงกนกพิชญ์ บุญธรรม
เด็กหญิงภัทรนันท์ ฉายพงษ์
เด็กชายธนภัทร สร้อยสุข
เด็กชายเกรียงไกร นวลคำ
เด็กหญิงดวงกมล กาละพันธ์
เด็กชายบวรวงศ์ บุญกัณฑ์
เด็กหญิงกนกรัชต์ เทียมทัศน์
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญอ่อน
เด็กหญิงกัญญาภร เสมาพู
เด็กชายกิตติชัยศักดิ์ โชติสนธิ์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โมหา
เด็กชายฐิติวัฒน์ แจ่มใส
เด็กชายเตวิช
บุญภา
เด็กชายไตรภพ พวงทอง
เด็กชายธนะชาติ กาละพันธ์
เด็กหญิงธัญรัตน์ บุญอ่อน
เด็กหญิงธิชานันท์ ผาอัตรัตน์
เด็กชายธีรภัทร หาญคำแพง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๑๖/๐๗/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านตุ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุ
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุน(ศาสนานุเคราะห์)
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ ๑๕๙)
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาดแต้
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหอม

๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำเกลี้ยง
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดไชยธราวาส
วัดโกศรีวนาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดธัญุตตมาราม
วัดคันธวารี
วัดคันธวารี
วัดบุรีรมย์
วัดบุรีรมย์
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนิรันดร์ ปองพันธ์
เด็กหญิงปลายฟา เกษเจริญคุณ
เด็กหญิงพัชราภา หาญคำแพง
เด็กชายพิพัฒนพงษ์ เพาะพืช
เด็กชายพีระพงษ์ สุขสอาด
เด็กชายภูวนนท์ แก่นสา
เด็กหญิงมาริสา แสงกำ
เด็กชายรัตนโชติ แก้วละมุล
เด็กหญิงลลิตา โกมลศรี
เด็กหญิงวรรณวิษา สมัญญา
เด็กชายศุภวิชญ์ สมภพ
เด็กหญิงสายธาร นิลทัย
เด็กหญิงสายธาร บุญภา
เด็กชายสิทธิชัย อุดมพันธ์
เด็กหญิงสิริโสภา วันสา
เด็กชายสุกลวัตร พรมลาย
เด็กชายสุรเกียรติ บัวโรย
เด็กชายอธิวัฒน์ ยางพล
เด็กชายอภินัทธ์ ทองทับ
เด็กหญิงอรอนงค์ บุญภา
เด็กหญิงอริสา วงศ์คำตา
เด็กชายเกริกสกุล สุขทวี
เด็กชายจารุวิทย์ หามทอง
เด็กหญิงชญานุช พงษ์เสือ
เด็กชายชัยวัฒน์ ศิลชาติ
เด็กชายณัฏฐกร นนพละ
เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวมา
เด็กชายนนธวัช เครือคำ
เด็กชายนภัทร์ กันหาสุข
เด็กหญิงนภัสสร อเนกา
เด็กชายปญญา บุญลา
เด็กชายพงศกร กันหาวัน
เด็กหญิงอริศรา อุดมสี
เด็กหญิงอัญรินทร์ ผิวเหลือง
เด็กชายกฤษฎา เกษวัด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบกหนองทันนำ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๗

เด็กชายณฐพงศ์
เด็กหญิงทัศนีย์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กหญิงภัทธิรา
เด็กชายวิชชากร
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายสงกรานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๘

เด็กหญิงนภัทรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๙

เด็กหญิงนลิน
เด็กหญิงนิยตา
เด็กชายปติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๔

เด็กชายพัสวี
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวิทูร
เด็กชายสมัย
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายจักรวุฒิ
เด็กหญิงณัชธิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายบุณยวีย์
เด็กชายวีรภัทร์
เด็กชายศักดินนท์
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายจตุรวิชญ์
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กชายณรินทร

นามสกุล
สาวะรีย์
บุญภา
แสงแดง
เมืองกลาง
บุญฑริกนันท์
บุญลา
ทองอันตัง
รุ่งเรือง
โมลา
อุดมพันธ์
สาไชยันต์
แก้วเมือง
บุญภา
เพ็ญมาศ
ยาตรา
สมอไพร
พรมเสน
แน่นอุดร
จำปานิล
สุวรรณขาว
เกษางาม
ดาหาญ
นานันท์
แฝงเดช
ตระทอง
ไตรแก้ว
มณีนิล
จูมจัตุรัส
อินจำปา
สะวะรีย์
สึกขุนทด
คงยิ่ง
เฟองน้อย
วรบุญยา
ทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสนอุดม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบั่ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงบัง

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดปฐมวัน
วัดนทีศรัทธาวาส
วัดศรีบัวไข
วัดศรีบัวไข
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๑

เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายสมโชค
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายศรุต
เด็กหญิงอัญธิชา
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงธิติกานต์
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงอรพิน
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายเมธา
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กชายวิรานนท์
เด็กชายกอบโชค
เด็กหญิงวรพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๒

เด็กหญิงกัญญภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๖

เด็กชายกิตติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนิราภร
เด็กหญิงปุณญาพร
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กหญิงเอมฤทัย
เด็กชายมนต์แคน
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายอุทัย
เด็กชายจีรภัทร
เด็กหญิงณัชนันท์
เด็กหญิงปทมวัลย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๘

เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กหญิงณัฐชนน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๔๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

รัดชำ
บุญลพ
บุญมั่น
พันธ์วงศ์
สารมะโน
พรมประโคน
นามโสรส
ศรีสว่าง
คำอ่อน
ทองทับ
วงค์ลาโพธิ๋

๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดกลอย

แสนสุข
ทองผา
หาปูทน
พันพิลา
วายะลุน
ศรศิลป
องอาจ
ยี่โถ
หนูชู
อุคำ
เรืองอ่อน
ชูญาติ
แรกเรียง
เรืองสุวรรณ์
วงษ์เวียง
บรรลุ
ยาตรา
แสนคูณ
อ่อนตาม
นามบุตร
แต่งแดน
ชารีบุตร
มีธรรม
ไกยรัตน์

๒๙/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาแมด

สังกัดวัด

๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแมด

วัดอุดรภาราม
วัดอุดรภาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดฉันทาราม
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด
วัดนาแมด

๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขนัน

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหาด

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแข็งขยัน

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๐/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาแมด
๒๗/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านนาแมด

๐๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแมด
๑๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแมด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๐

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนริฐาน
เด็กหญิงนรินทร์พร
เด็กชายนวพล
เด็กชายปวริศร์
เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กชายพิชัย
เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายสิทธิศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๖๙

เด็กหญิงสุดธิดา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงกานดา
เด็กชายธัญพิสิษฐ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๐ เด็กหญิงประภาแก้ว
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๔

เด็กชายพิชัย
เด็กชายพิเชฐ
เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กชายอาทิต
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงเกศสุดา
เด็กชายชูชาติ
เด็กชายทสร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายฉัตรมงคล

นามสกุล
คัชกรณ์
พิมพาลัย
พาลา
ภักดีนัก
สิถินวรรณ์
วงศ์ลาโพธิ์
พิมาร
ทุราช
แก้วสุวรรณ์
จันทะพฤกษ์
ศิริวงษ์
พละศรี
ชาคำมูล
งามอินทร์
ใจแก้ว
น้อยสุข
จันปลิว
ใจเอื้อ
แฟสันเทียะ
แก้วน่าน
หาญณรงค์
คนชม
คนชม
ศิริมงคล
หมั่นชัย
เสนาใหญ่
วงศ์ลาโพธิ์
มังคละพลัง
คำน้อย
ขุนภักนา
อ่อนดี
วงศ์ลาโพธิ์
พิมพ์บุตร
บุญชู
สมัญญา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทพนิมิต

วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม

๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๐๗/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๐๙/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๐๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๖

เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายญาณาธิป
เด็กชายณฐภัทร
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายเดชาชนัฐ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤติ
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กหญิงธีรนาฏ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนันธวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๗

เด็กหญิงเบญญาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๐

เด็กชายภานุพงษ์
เด็กหญิงมณนิสา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุธาทิพย์
เด็กหญิงอธิพา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายสุเมธ
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๑

เด็กหญิงนิตยกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๘

เด็กหญิงพุทธิดา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงวรรณิชา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอภิษฎา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายจิระศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๙

เด็กชายชาญณรงค์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๑๗

นามสกุล
เคแสง
พันธ์โบ
แก้วคูณ
พานอ่อน
จันทร์ดียืน
ทาทิพย์
ทิพระสาหาร
ขันพันธ์
พิมพ์บุตร
ชมจันทร์
กาสา
บุญเที่ยง
บุญชู
บรรทอน
ชาวดอน
สายสุดตา
จันทารุณ
คำเคน
พิสาชัย
ดาบุดดี
ยุตวัน
เสนาใหญ่
คณากูล
พลวัน
บันทอน
รินตา
รองเมือง
ดำหนา
พันธ์ขัน
พันทอง
เทียนอบ
นิสดล
แสงทอง
จารุตัน
ทีฆายุพรรค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

สังกัดวัด

๐๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม
วัดพิชโสภาราม

๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๔/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๑๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๐๙/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๒/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๑๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

๐๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๒

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทองดี
เด็กชายธนกฤต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๔

เด็กหญิงพัชริน
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวินัย
เด็กชายศักดินนท์
เด็กชายอนวัช
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายณัฐกิตติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๔

เด็กหญิงวนัชพร
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายณัชพล
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กชายเทียนชัย
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงปณธิตา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรพงค์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กหญิงศิริมุกดา
เด็กชายศุภโชติ
เด็กชายศุริญา
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงกัญดาพร
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัฐพัชร์
เด็กชายดนัย

นามสกุล

โพธิ์ทา
แสนสุข
ศรีวงษ์
ปญญาวรณ์
อิ่มใจ
หงษ์ทอง
ดีบุบผา
แสงสว่าง
สังขะทา
รักโคตร
อินทนงค์
วงศ์กลม
เคนสุวรรณ
แจ่มจันทร์
ทีฆายุพรรค
สายเนตร
ทีฆายุพรรค
เคนสี
คนขยัน
ลือเรื่อง
ภูอ่อน
เหล่าพรมมา
บุญเถลิง
บุญไชย
ชูญาติ
วิลามาศ
เต็มโคตร
เคนสุวรรณ
แสงชัย
สนิทกูล
สมงาม
โพธิใครศรี
หอมผกา
เวทิดา
ตัวงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านขามปอม

วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม)

๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๕

เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายพจน์ศรัญย์
เด็กชายภานุเดช
เด็กชายรพีพงศ์
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายเสกสันต์
เด็กชายอนุวัตร
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอิศรา
เด็กชายชัยพร
เด็กชายจิรนันท์
เด็กหญิงกมล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๔

เด็กหญิงจิรัชชยา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชัยยากร
เด็กหญิงณัฏฐยาน์
เด็กชายทรงรัฐ
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายนันท์นภัส
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายปริวัฒน์
เด็กหญิงปทมพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๕

เด็กชายปุญญพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๖

เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายพากร
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงยุวดี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๘๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

ใจบุญ
ศรีมารักษ์
บุญราศรี
ฐานะ
สมหมาย
ชาพิภักดิ์
ผาหยาด
สำราญสุข
เชื้อจำพร
สมงาม
นันทะภักดิ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

สอนปญญา
โคตรนาม
สอนอาจ
โคตรวันทา
แก่นสาร์
หล้าคำแก้ว
แก้วสีเขียว
ภู่ย้ิม
คำภู
วิโรจน์ศิริ
คู่แก้ว
ศรีสะอาด
แสงหยัง
ทองทา
อ่อนสุด
กุลไชย
หิมะคุณ
เสนาใหญ่
นันทะวงษ์
รีพล
เคนมี
สอนสุข
ฉุนเฉียว
แรกเรียง

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดศรีบุญนาค
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๐

เด็กชายรัฐวิทย์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงวริสรา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายสวรินทร์
เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายอภินัน
เด็กหญิงอริยา
เด็กหญิงอรุณรัตน์
เด็กชายทักษพล
เด็กชายนพชัย
เด็กชายวุฒิศักดิ์

อ้วนทูล
กรโสภา
สัตย์ธรรม
นุวะกันฑ์
สุวรรณโค
นามอ่อน
พละไกร
เพ็ชรทองแสนขัน
โคตรประทุม
น้อยดี
สนหา
ห้วยน้อย
แซ่โอ้ว
ชื่นภิบาล
แอ้วงค์ษา
สายสิงห์
ลาแสน
ทองทับ
ดวงดาว
พุทธปอง
วงศ์โสภา
สีหราช
แย้มสิงห์
สังฆะวัฒน์
สามสี
สมวัย
พลจันทร์
หอกคำ
ศรีปราชญ์
หมื่นท้าว
จันทร์แจ้ง
ดิกสันเที๊ยะ
ภาคโพธิ์
มั่นชัย
อุ่นคำ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๔

เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายนันทวัฒ
เด็กชายปภังกรณ์
เด็กหญิงรัตน์ชาดา
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกรวีร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๕ เด็กหญิงกฤติญาภรณ์

เด็กหญิงกัญญาณัฐ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๗ เด็กชายกิตติคุณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๘ เด็กหญิงกิตติมา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๙ เด็กหญิงจิรัชยา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๐ เด็กหญิงจิราภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๑ เด็กชายจิรายุทธ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๒ เด็กหญิงจีระนันท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๓ เด็กหญิงจุฑาทิพย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๔ เด็กชายเจริญชัย
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๑๖

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเขมราฐ

๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเขมราฐ
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเขมราฐ
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดเหมือดแอ่
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๓

เด็กหญิงชนิกานต์
เด็กชายชวรัตน์
เด็กชายเชาวพล
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงโบนัส

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๔

เด็กหญิงปานจันทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๔

เด็กหญิงปานศิริ
เด็กหญิงเพชร
เด็กชายภคพล
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัตนพร
เด็กชายวทัญู
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศศินา
เด็กชายศุภณัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๕

เด็กชายเศรษฐพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๖

เด็กชายสรณ์อัฑฒ์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุดธิดา
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กหญิงสุปราณี
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายหาญชัย
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กหญิงอรสา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงอินธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๕๙ เด็กหญิงกวินทรานภัส

นามสกุล
วงศ์ปดสา
ภาคโพธิ์
โพธิ์น้อย
สันโดด
เสียงเพราะ
ทองถม
ทองนำ
ชาตรี
โมม่วง
โสภาพ
สืบดี
การะพันธ์
งามสิทธิ์สกุล
หอมจำปา
ชูญาติ
ฟูเฟอง
อินนอก
บุญเข็ม
เหล่าบุญมา
ปฎิจิตต์
คำกุณา
สีหาวัฒน์
ศรีสังวาลย์
บุญกล้า
ทีฆายุภักดิ์
ภูมิพะนา
พวงหอม
อาษาสุข
แบ้งจะโปะ
แสงอร่าม
แย้มกลิ่น
ศรีบุรินทร์
ศรีปราชญ์
สุทธิโสม
ลุยพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเขมราฐ

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเขมราฐ
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจินตกวี
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กชายเทียรชัย
เด็กชายนวมินทร์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงษ์เพชร
เด็กชายพงษ์สิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๓

เด็กชายพรรษา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กชายพิชยะ
เด็กชายภัทรกิตต์
เด็กชายลัทพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๔

เด็กชายวรรณกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๕

เด็กหญิงสรินยา
เด็กชายสิทธิเดช
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายสถาพร
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงเขมนิจ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กชายพัสกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๔

นามสกุล
อ่อนสีดา
เขียวใส
คำตาล
เทพารักษ์
สิมาฤทธิ์
สืบจันทา
ภูมิไสย
พิมพ์การ
บุตรพรม
คำนวนสินธุ์
ดวงน่าน
ดวงกองเงิน
สุวรรณกูฎ
นะวะนิยม
แพงประกอบ
เหล่าศรี
พลศรี
กิมใช่ย้ง
วิลัยวงค์
บุตรแสง
ราศรี
ยมทอง
ชาภิพักตร์
ปานเล็ก
บัวผัน
ชมจันทร์
สวยดี
เคนสุวรรณ
สืบศรี
สารจันทึก
ศรีวงค์
โพธิ์อ่อน
อัศวภูมิ
อ่อนสีดา
พิพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทรย้อย
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหลวง

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ

๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยภูมิการาม
วัดบ้านไทรย้อย
วัดบ้านไทรย้อย
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดดงน้อยนาสนาม
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดห้วยยาง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๕

เด็กหญิงภัทรนันท์
เด็กชายสุธิราช
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอัครพล
เด็กหญิงอังจริญา
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายพชรพล
เด็กชายกชกร
เด็กชายกฤติเดช
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายธนัญชัย
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงวรรณรัตน์
เด็กหญิงสุทธาสินี
เด็กชายกวินวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กชายเพรชรัตน์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวิรภัทร
เด็กชายฉันทวัฒน์
เด็กชายสิริชัย
เด็กหญิงกมลวรรณ
เด็กชายกวีวัธน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๒๙

นามสกุล

พละไกร
เจริญวงค์
อ่อนสีดา
เพชรประไพ
แสนเจริญสุข
พวงบุบผา
โคตะวินนท์
มะละกา
อ่างสิน
วงศ์กลม
ไชยพันโท
กุลบุตร
อ้วนโคตร
ปราบโสม
แก่นจันทร์
วรชีนา
ศิริราช
ชื่นจิตร
ขิณาวงษ์
ยืนนาน
บาทสุวรรณ์
เขียวสด
มูลตา
โสภาที
ยงยืน
นันจำลอง
แก้วชูทิศ
บุญมาปท
เด็กหญิงกิตยาภรณ์ วงษา
เด็กหญิงกุลจิรา บุอ่อน
เด็กหญิงเขมนิจ บุตกุล
เด็กหญิงชญานิน ไฝเครือ
เด็กหญิงชนาภา เกษนาม
เด็กหญิงชวัลกร ใจคิด
เด็กหญิงชัชลี
วงศ์บา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๑๗/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกะทอด

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดอูบมุง
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดเถาวัลยิกาวาส
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๓

เด็กชายโชคชัย
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๔

เด็กหญิงณิชากานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๕

เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายทวีพัฒน์
เด็กหญิงธีรนาฎ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงมัณฑนา
เด็กชายรชต
เด็กหญิงรัชนก
เด็กหญิงวรินอำไพ
เด็กชายวิทูร
เด็กหญิงวิลาวัลย์
เด็กหญิงวิสุดา
เด็กชายสหชัย
เด็กหญิงส่องแสง
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กชายสุทธิชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๖ เด็กหญิงสุนันท์ติกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๐

เด็กชายอธิปไตร
เด็กหญิงอพิณญา
เด็กหญิงไอยะดา
เด็กชายกิตติพันธ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๑

เด็กหญิงนวลพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๒

เด็กหญิงพิไลวรรณ
เด็กชายวรวุฒิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๔ เด็กหญิงวีระวัชรินทร์

นามสกุล
พืชทอง
เชื้อจำพร
จรทะผา
ดวงพุฒ
วงศ์เสนา
ชาตรี
เจริญวงค์
จุลกาญจน์
ยากำ
บุญเสริม
ขำคม
โจระสา
คุณบุตร
บุญเสริม
เจริญสุข
แสงโชติ
หงษ์ปสสา
สุพรรณนนท์
วัชราภรณ์
แสงกำ
กำไมล์
ชะอุ่มพันธิ์
อ่อนดี
ทรงศรี
อ่อนเนตร
โสดากุล
เครือสีดา
อรุณจันทร์
บุญคำภา
แสนหล้า
จันทิหล้า
จันทร์สด
แก้ววันนา
ปสสะจันทร์
ทองลิ่มสุด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดบูรพา
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๓

เด็กชายขวัญใจ
เด็กชายชิณวัฒน์
เด็กชายธีรนันท์
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายฤกษ์ดี
เด็กชายวัชรพงษ์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงจิรัชยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๔

เด็กหญิงณัฐชานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๕

เด็กชายธนันชัย
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพิสุทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๒

เด็กชายยืนยง
เด็กชายยืนยง
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายลีโอ
เด็กชายวิทธวัช
เด็กหญิงวิริยา
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศิรศักดิ์
เด็กชายศุภโชค
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายภคพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๘๙๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายพงศ์ศิริ
เด็กหญิงวันนิสา
เด็กชายศตคุณ

นามสกุล
บุญส่ง
แพงจักร
พันธ์โบ
ศรีวงศ์ษา
จำปายา
จันคูหา
อยู่โคก
ศรีสว่าง
ปะตะจันทร์
เสียงดี
บุญน้อย
ไชยโกฎิ
ไชยโกฎิ
มั่งคั่ง
มาโชค
ฤาชา
ฤาชา
เพ็งจันทร์
ภาสดา
อนันต์
ทาดี
รักธรรม
ภาระเวช
สิงห์โส
ชาพิภักดิ์
ชาภิภักดิ์
สืบสุข
รื่นรมย์
เหล่าออง
คำนึง
ศรีบุญมา
บุญยศ
จารุเกษม
แสงสว่าง
เหล่าสนธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแวง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแวง

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแวง
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแวง
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแวง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแวง

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแวง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแวง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดถำพระศิลาทอง
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายศักรินทร์ โคตรหลักคำ
เด็กชายศุภษร เวียงทัพ
เด็กหญิงกนกวรรณ พลศรี
เด็กชายจิระศักดิ์ แก้วทะนงค์
เด็กชายฉัตรชัย มัชฌิมะบุระ
เด็กหญิงณัฎฐวรนันท์ ไชยจักร
เด็กหญิงธนวรรณ พันธ์โบ
เด็กชายธีร์ธวัช คำเสนาะ
เด็กชายภานุวัฒน์ เสียงเพราะ
เด็กหญิงรัชณีกร พรมศร
เด็กชายวิทวัส
แจ่มจันทร์
เด็กชายอนุภาพ การัตน์
เด็กหญิงจันทปกา สิงห์กล้า
เด็กชายธนดล สีแปลก
เด็กชายธีรพัฒษ์ ดวงบุบผา
เด็กหญิงมุยฟา ภูคำ
เด็กหญิงอริษสรา วงศ์ไชยา
เด็กหญิงกุ๊กกี้
สมตัว
เด็กชายธนากร แสงชัย
เด็กชายธีรภัทร์ โชติเนตร
เด็กชายอาคม
เชื้อดี
เด็กชายอานนท์ อุ้ยวงศ์
เด็กหญิงกิละดา มัชฌิมะบุระ
เด็กชายณิชาบูล ใจใหญ่
เด็กชายทินภัทร โคตรหลักคำ
เด็กชายธนกฤต มีบุญ
เด็กชายฤทธิภัทร ภาคโพธิ์
เด็กชายวัชรพล ดีชุ่ม
เด็กชายสรยุทธ จันหวาน
เด็กชายสิทธิชัย แก้วอ่อน
เด็กหญิงสุภารัตน์ วิชัย
เด็กชายปยะพงษ์ บุญประวงค์
เด็กชายวรชิต
ชูญาติ
เด็กหญิงกาญกมล ไชยงาม
เด็กหญิงเกศรินทร์ คำกุณา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแวง
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแวง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโบกม่วง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดโขงเจียมปุราณวาส
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดบุ่งขี้เหล็ก
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายนรินธร
เด็กหญิงนำพลอย
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปยะธิดา
เด็กหญิงพัชราภรณ์
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายรังสรรค์
เด็กหญิงวรรณ์นิษา
เด็กชายวรัญชัย
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายอหิงสา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๔๙ เด็กชายกฤษฎากรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๖๙

เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงธฤดี
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กหญิงปาณิศา
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพิมรดา
เด็กหญิงรุ่งรณิดา
เด็กชายวัชลพล
เด็กหญิงวิราวรรณ
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุพพัตรา
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายสุรพล
เด็กหญิงอนุตรา
เด็กหญิงอาทิตพร
เด็กหญิงพวงผกา
เด็กชายไกรลาศ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายณัฐวัฒน์

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เคนสี
มัศยามาศ
ชาพิภักดิ์
บุตรดีคำ
ปองพันธ์
ปองพันธ์
ไชยสิงห์
วงสีลา
ประชุมวงค์
ชาพิพักดิ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

แสงศรี
ชิดขุนทด
แสงจันทร์นวล
โคตรคำ
หลักคำ
สุขเสริม
ท่าหาญ
คำหล่อ
อริยะ
คงยิ่ง
ชวนจิตร
แสนคำ
พิมพ์ทอง
จูมลี
ชมชี
หลาบโพธิ์
ทองนำ
ไกยวินิจ
แสงวาโท
โคตุเคน
นนทะสิน
เหลาผา
จักรหล้า
สมพบ
จักรหล้า

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเมือง
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาติ้ว

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว

สังกัดวัด

วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดโพธิ์เมืองวนาราม
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส
วัดนาฬกาวาส

หมายเหตุ
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ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๐

เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายสุพศิน
เด็กหญิงอพิชญา
เด็กชายกรรกวี
เด็กชายกฤษฎา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๗ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๐

เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธิรัตน์ดา
เด็กหญิงปใหม่
เด็กหญิงจีรวรรณ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กหญิงปริศนา
เด็กชายมานะศักดิ์
เด็กชายโยธิน
เด็กชายศักดิ์ชัย
เด็กชายกฤษฎี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๒

เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๓ เด็กหญิงแคททรารีน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๐๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๔

เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์พิศา
เด็กชายเพชรรินทร์
เด็กชายวายุภัทร์
เด็กชายสรศักดิ์

นามสกุล
โอละนัน
จักรหล้า
รัฐราษฎร์
ยอดแก้ว
เหลาผา
สาขะสิงห์
นานวล
ทับทิมอ่อน
เสนาพรม
ชมกลิ่น
ทองเหลา
เลียงแก้ว
พันแก้ว
เปารัมย์
นัยนามาศ
บุญรัตน์
พิมษร
สุภาษร
ทันหาบุรุษ
ธนะจินดา
จันทวงค์
สถาวร
บุทธิจักร์
เมืองซอง
สังข์เงิน
สมบูรณ์
จันทร์อ่อน
บุญเรือน
กะตะจิตร
ชื่นแช่ม
รูปสิงห์
คำภู
อินธิจักร
ไชยนา
ทับทิมอ่อน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาติ้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปาติ้ว
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนายูง

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนายูง

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๓๙

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

เด็กหญิงอภิชญา สัตพันธ์
เด็กชายอภิวัฒน์ โสมอินทร์
เด็กหญิงไอรดา อุน่ ชัย
เด็กหญิงทิพย์ไปรยา ทีฆายุพรรค
เด็กหญิงเนตรนภา แนนเคน
เด็กชายพีรการต์ การบุญ
เด็กหญิงกชมล โสรมรรค
เด็กหญิงจิรภัทร ทีฆายุพรรค
เด็กหญิงพิมพ์นภา บุดดาสาย
เด็กหญิงกุลยา สิงห์ษา
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อาษาสุข
เด็กหญิงณภัสสรณ์ พรมมา
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ สายเสมา
เด็กหญิงประภาภัทร ธรรมศักดิ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง

เด็กชายวิสัยทัศน์
เด็กชายคณิศร
เด็กชายชัยพร
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายธนวิทย์
เด็กหญิงธันวาพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนฤดล
เด็กหญิงปยาอร
เด็กหญิงเปรมจิรา
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอาชาวิน
เด็กชายอำพล
เด็กชายกันตพิชญ์
เด็กหญิงอุทุมพร
เด็กหญิงวิมลภัทร

โคตรพุ้ย
เตชนันท์
สุโพธิ์
ผดุงเกียรติยศ
หลอดโสภา
ตละทา
สุโพธิ์
ขันตรี
ศรีสำราญ
สำรวย
แพงคูณ
เสียงเสนาะ
กาเผือก
เต้าทอง
ชารีรักษ์
หมั่นชัย
คอรดท์
สิ้นภัย
บุรัสการ
มาทฤทธิ์

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกทา

เหมือนจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตชด.ปงคอม

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนายูง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองนกทา
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๑๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๒๙/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบาก
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๓๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก

๐๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๑๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบาก

๐๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๐๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก

๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๑๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบาก
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตชด.ปงคอม

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๗

เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสันติสุข
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายคุณากร
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนะเทพ
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปณพล
เด็กชายพงษ์นริน
เด็กหญิงพรสินี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๘

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๐

เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงมะลิวรรณ
เด็กหญิงวนันดา
เด็กหญิงวิภาภรณ์
เด็กหญิงอัญญาดา
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงบัวทิพย์
เด็กหญิงสมใจ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายณัฐพงค์
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายรัตภูม
เด็กหญิงวันดี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๕๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๔

นามสกุล
พุทธรักษา
มะลิซ้อน
จันคำจร
สุดไชย
สุดไชย
วงค์บุดดี
บุญค้อม
สุภาคาร
พุทธาทาป
ชาริโท
บุตรดอน
พลอยยอด
ศรีเผือก
ก้อนคำ
ผายตากแดด
ทานาฤทัย
ช้างสาร
สายตรง
โสภานะเวช
ประสมพลอย
วรอินทร์
แสนลา
ลีลา
รอบคอบ
ใหญ่สีมา
รุ่งเรือง
บุบผาดี
บันทร
แจ่มใส
พรหมศร
คำหา
จันนามิตร
สุวานนท์
พามา
เทวโรจน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนตชด.ปงคอม
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง

๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอีเติ่ง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปงคอมสามัคคี
วัดปงคอมสามัคคี
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดโคกสว่าง
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๕

เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายสันติโชค
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายฉัตริน
เด็กหญิงณธิดา
เด็กชายเดชสิทธิ์
เด็กชายปรัฐวิทย์
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กหญิงรัตนาภรณ์
เด็กชายกรรชัย
เด็กหญิงกันตินันท์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๐๙

เด็กหญิงจารุณี
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายชัยณรงค์
เด็กหญิงฐิติตา
เด็กหญิงณัฐฐิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายติณณภพ
เด็กชายเทียนชัย
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธิดายุ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิติพันธ์
เด็กชายธีรเมท
เด็กหญิงปนทอง
เด็กชายภัชฏะ
เด็กหญิงภารดี
เด็กชายรวีโรจน์
เด็กหญิงวันวิสา

นามสกุล
โสภานเวช
พันพา
นาคงาม
ยุตวัน
บุตรวงศ์
วงค์จันทร์
สีสะอาด
อิ่มใจ
ศรีสว่าง
อาจหาญ
โสมเกตรินทร์
ยี่เข่ง
เสนาใหญ่
เข็มแดง
จันทะริน
ฑีฆะ
ชาวตะโปน
สีอ่อนจันทร์
พันผูก
สิมกันยา
เชื้อจำพร
เครือสีดา
สาสีมา
จันทนูศร
วงศ์บา
มั่นคง
ชมจันทร์
ยงยืน
ชมจันทร์
วงค์ตา
อเนกา
ปาสาบุตร
สาธุจรัญ
อเนกา
ผูกพู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๗/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๒๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๒๐/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๐๖/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๑๐/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๓๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๓๐/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๐๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๕/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๓๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๕/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๐๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๒๓/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๒๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่
๒๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

๐๗/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่

สังกัดวัด

วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดสว่างโพธิ์ศรี
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๒

เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายอรรถนนท์
เด็กชายธมกร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายคุณากร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงวิมลนันท์
เด็กหญิงสุภัภชา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายคมสัน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๓

เด็กหญิงฉันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๔

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงธิชากร
เด็กหญิงปานชีวา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวิทยา
เด็กชายศักดิ์สิริ
เด็กชายศักรภพ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุธาวัลย์
เด็กชายอริญชัย
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายพิเชษฐ์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายชลัมพล
เด็กชายพีระภัทร
เด็กชายวชิรพล
เด็กหญิงศศิภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๔

นามสกุล
สิงหนัน
พลอ้ม
คงนิล
ครองยุทธ
อรอินทร์
รุ่งเรือง
วราห์คำ
สุภารี
ครองยุทธ
ขันแข็ง
ภูพวก
ศรีบุญเรือง
สังกะเพศ
วราห์คำ
บุญหลัง
อุทธสิงห์
คงแสนคำ
ครองยุติ
ผลบุญ
สุภีร์
ครองยุติ
กิจค้า
ตระทอง
สุดทะมล
ขันแข็ง
เข็มแก้ว
พันธ์วิไล
สุทธสิงห์
ศิริไทย
ศิริไทย
สุดดี
บุญภักดี
ฮุบประโคน
เอื่ยมสุข
แสนเจ๊ก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ
๐๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ วัดยางเครือ

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาฝา
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาฝา
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาฝา

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาฝา

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาฝา
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๕

เด็กหญิงศิรินันท์
เด็กชายสิรวุฒิ
เด็กหญิงสิรินภา
เด็กหญิงสุณิสา
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอชิตพล
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงธิดารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๔ เด็กหญิงเปรมประภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๗๙

เด็กหญิงพันธราศิริ
เด็กชายภานุมาส
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กชายวชิราวุธ
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายธนธรณ์
เด็กหญิงนันทวดี
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงเมษยา
เด็กชายยุทธภูมิ
เด็กหญิงรสริน
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายสิทธินันท์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายภูมิชัย
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงศริภัทร

นามสกุล
อุ่นจิตร
ศิริไทย
สายแสง
เสียงดี
จันทร์หอม
ยศตะโคตร
คนขยัน
บุญภักดี
วันทะมาตย์
ธรรมานุชิต
ทรารมย์
สายแสง
หงษ์ลอย
อัคฮาด
ธงศรี
ผดาศรี
ส่งสุข
รถสุวรรณ
ทองเขียว
จูมวันทา
อเนกา
ก้อนดินจี่
จันทร์หอม
ฉายา
ทุมมัย
ต่อมกระโทก
ศรีฉลวย
แก้วอาษา
ใสแสง
ค้าคล่อง
ค้าคล่อง
ขอบทอง
นิยม
สุขเปยม
วิเศษศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านศรีบัว

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีบัว
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

๐๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๐

เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายชยากร
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปลายฝน
เด็กชายดุลยฉัตร
เด็กชายยรรยง
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงนลินญา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงรุ่งฤดี
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศิริรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๔

เด็กหญิงกมลวรรณ
เด็กหญิงกิตติวรรณ

เด็กชายจักริน
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงรุ่งนภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๕ เด็กหญิงอภิญญารัตน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๘

เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงกัญญากร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๐๙ เด็กหญิงธัญญลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๔

เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปยะมาศ
เด็กชายภูวนัตถ์
เด็กหญิงวิภาดา

นามสกุล
นามประภา
แสนเมือง
วงษ์พิมพ์
สารวงค์
อินทร์สำราญ
แสงมณี
ใสแสง
แสนลือ
แววศรี
ศรีเมือง
หลักหาญ
ปะดา
ฝอยทอง
ฝอยทอง
ฝอยทอง
ฝอยทอง
มารมย์
ฝอยทอง
ครองยุติ
สุลักษณ์
ไผ่โสภา
ฝอยทอง
ถินวิมล
อินอร่าม
ศรีเมือง
วงศ์ชมภู
ฝอยทอง
สังกะเพศ
ศรีษะสงฆ์
ไชยสัตย์
รักษาศรี
ทศพล
บุญจริง
หนูมา
แสงสว่าง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ วัดปลาฝา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)

วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดปลาฝา
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๕

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายศุภสิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๐ เด็กชายเกียรติอนันต์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๑

เด็กหญิงจันทร์ฑิมา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๒

เด็กชายภัทรนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๓

เด็กหญิงภัสราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๕

เด็กชายมานะ
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายนนทวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๓

เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายศุภโชติ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายชยพล
เด็กชายธีรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๔

เด็กหญิงเบญญทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๕

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงศิราภรณ์
เด็กชายสิรวิทย์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายณัฐณิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๔๙

นามสกุล
ไชยสัตย์
รักษาศรี
คงเจริญโภช
ตระกูลวงค์
ศรีชัยมูล
ขันชะลี
ทองสันต์
ทองสันต์
กอมณี
ชมภูพ้ืน
แสงสุข
ศรีพลาย
บุญลี
แสนนาม
ปนนา
ทองอ่อน
สุขผล
ไชยราช
วงค์ภักดี
เผ่าพันธ์
ศรีสุข
สาสุวงษ์
ชอบใจ
หาดี
ยารักษ์
กล้าหาญ
บุญสู่
สะใบ
ไชยสัตย์
อิ่มเกตุ
เจริญสุข
เจริญสุข
บุญจริง
ศรีมา
ตามบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) วัดยางน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) วัดยางน้อย

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) วัดยางน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพับ

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพับ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพับ

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพับ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านก่อ

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ

๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านก่อ
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๐

เด็กชายธนาคม
เด็กชายปติกร
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสัญชัย
เด็กชายอโนชา
เด็กชายภูวนัตถ์
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปรเมธ
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กชายสุธิพงษ์
เด็กหญิงชนัญญา
เด็กชายจิราวัฒน์
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายปณชัย
เด็กหญิงนัฐพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๖๙ เด็กหญิงทิพย์พวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๑

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กหญิงกรนันท์
เด็กชายเจธัญญา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายนพรุจ
เด็กชายนิเวศน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๒ เด็กหญิงประพินท์นภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๓

เด็กชายพชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๔

เด็กชายพิชญานนท์

นามสกุล
กาละสีรัมย์
สืบสิมมา
ทะนงค์
ศิริจันทร์
เคนม่วง
คูณสว่าง
สิงหาแผด
เนตรพลับ
ตามบุญ
บุญจอง
บุญจอง
บุญสมยา
ตามบุญ
นามแสน
บุญจอง
ทองสันต์
จุลม่วง
แสวงนาม
เมืองจวง
บุญจุล
ขันทอง
ศิริวรรณ
บุญจอง
จันทร์เพ็ชร
ศรีสุข
หมายมั่น
สำราญ
ผาสุข
เขียวอ่อน
สายวงษ์
พื้นผา
พื้นผา
กุลสุข
ศิริบุบผา
ทองแสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงยาง
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงยาง

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงยาง

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดงยาง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๒๑/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๑๔/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๐๕/๑๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๑๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๑๖/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่

๒๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๒๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่
๒๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

๒๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดยางน้อย
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่
วัดนาคำใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๒๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๑๙

ชื่อ

นามสกุล

พื้นผา
สมสวย
ทุมวงค์
พงษ์อุดม
บุญพบ
พื้นผา
สลักคำ
อินพักทัน
สิงห์สาย
ภูพวก
รองทอง
ผลาหาญ
จันทร์เกิ้น
เทียนศรี
ศิริป
บังจันทร์
ชมภูพ้ืน
ภูพวก
ภูพวก
สายเสมา
วราห์คำ
สายเสมา
ชูช่ืน
อาจเอี่ยม
ขาวจันคง
เทียนชัย
จันทร
สนิทพจน์
หมื่นสุข
ตัณฑวณิช
ชำนิจ
วงศ์วังชัย
ไม้โคกสูง
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำศรี
เด็กชายธนาธิป โพธินิล
เด็กชายพีระพงษ์
เด็กชายวิกรม
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายศุกลภัทร
เด็กชายสิริภัทร
เด็กหญิงสุพรรนา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายอัษฎายุทร
เด็กหญิงกันตนา
เด็กชายจักรวิชญ์
เด็กชายเจนภพ
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงชไมพร
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงพรไพลิน
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายภูริทา
เด็กชายมติมนต์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายกิตติพันธุ์
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กหญิงพรรัตน์
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงวสิตา
เด็กชายก่อตั้ง
เด็กหญิงเกศีณี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) วัดนาคำใหญ่
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๐๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแดงหม้อ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่ง

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่ง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุตร

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตร
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตร
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตร
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตร

วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๐

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายชนาธิป
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายธีระชัย
เด็กชายนพเดช
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพนา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กหญิงมาติกา
เด็กชายวทัญู
เด็กชายวรรณกร
เด็กชายวิศวรรษ
เด็กหญิงศศิวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๖ เด็กหญิงศิริวรรณวิภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๗

เด็กชายศุภโชค
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอภัสสรณ์
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายคมสัน
เด็กชายจันญา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนายุทธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๘

เด็กชายปุญญพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวิธวัช
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายสาริน
เด็กหญิงสิรินุช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๔๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๔

นามสกุล
ฤทธิเรือง
เหล่าอำนาจ
สร้อยสิงห์
ขันแข็ง
เสนาวัง
สร้อยสิงห์
ทองคำ
แก้วศิลา
แสงทอง
โคตะถา
วงศ์ษา
พิมพ์โคตร
เพิ่มทอง
แต่งแดน
ลาประดิษฐ์
ชมภูพ้ืน
ศิริป
แววศรี
ศิริป
แก้วศิลา
ศิริป
ชุมจันทร์
กลัดจินดา
จันทร์เต็ม
โชติมณี
ภูพวก
สมประสงค์
กุณโฮง
อุทาจันทร์
คำหาญ
นิระพงษ์
ใสแสง
ชนะ
บัวภา
ภาคะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตร
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุตร
๒๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทัน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน

๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๒๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน

๐๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทัน
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแดงหม้อ
วัดแดงหม้อ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ
วัดคำไฮ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๓๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๖

เด็กชายสุรชาติ
เด็กชายอัครพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๖

เด็กชายชณิตย์นงธ์
เด็กชายชัยภัทร
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายวชิรญาณ
เด็กหญิงวรางคณา
เด็กชายวิชิต
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสาธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๗

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชาวชอบ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๙

เด็กชายณฐกร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงสุพิชย์
เด็กหญิงสุภันสร
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงกิตติญา
เด็กหญิงเครือมาศ
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงชวิศา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายพาณิภัค
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายสุทธวีร์
เด็กชายสุเทพ
เด็กชายอดิคุณ
เด็กหญิงอภิชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๘๙

บุญอุ้ม
เสาร์แก้ว
มารมย์
สาระโท
ศรีหะวงศ์
ฤทธิพรม
เจริญสุข
บัวภา
บุญเพ็ง
โกการัตน์
จันทร์เติบ
แสงโพธิ์

จันทร์เติบ
วงษ์แสง
จันทร์เติม
จันทร์เติบ
บัวพา
จันทร์โสภา
กมลแสน
จันทร์เติบ
มารมย์
ชะวูรัมย์
เกิดแก้ว
บัณฑิต
วงษ์แสง
พรหมมา
แฟสันเทียะ
จันทร์เติบ
วงษ์สา
พลศักดิ์
โกการัตน์
สารทรัพย์
เกาไศยนันท์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดคำไฮ
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) วัดคำไฮ

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๐ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๕

เด็กหญิงอริสา
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภาคิน
เด็กชายชัชวาลย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๖

เด็กชายปญญากรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๑

เด็กชายกตัญู
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กชายกิตติธร
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายฉันทพัฒน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายโชคเฉลิม
เด็กหญิงณัฐนรี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพร
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กหญิงนุชนิภา
เด็กชายปฏิภาน
เด็กชายพรชพรหม
เด็กหญิงศิริประภา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงกัญญภัทร
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กชายคณาธิป
เด็กชายจิตต์ภัทร
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กหญิงณนิศรา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กชายนที
เด็กหญิงปริยาภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๒

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๓

เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายภูบดินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๔

นามสกุล
จันทร์เติบ
สมบัติ
ใสแสง
ศรีสุข
ผูกพันธ์
ชมภูพ้ืน
ศรีทม
ฝอยทอง
กลีบกลาง
ผูกพันธ์
บุญสอง
พิมศร
สาโยธา
พิมศร
บุญอุ้ม
ผูกพันธ์
บุญอุ้ม
ชุมดง
ยืนนาน
ช่วยสุข
อินทุภูติ
ผูกพันธ์
วันเพ็ญ
ทองผา
แก่นสาร
จงอางจิตต์
ในทอง
ชอุ่มพันธ์
แสนโสม
ทวีศรี
ในทอง
วงศ์จีน
หว่านทอง
อองมา
วรรณประภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) วัดธาตุน้อย
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) วัดโนนกอก
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๕

เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงวราวรรณ
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายศรัณยู
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายสุพัฒน์
เด็กชายอติคุณ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงจันทรา
เด็กหญิงชลนิชา
เด็กหญิงชวัลรัตน์
เด็กชายชัยวิวัฒน์
เด็กชายเชษฐา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงทิพย์นภา
เด็กชายธนานันต์
เด็กหญิงธัญรดี
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนวรัตน์
เด็กหญิงพลอยใส
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กหญิงสิริวิพา
เด็กหญิงอรชิสา
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายเฮย์เด็น
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายจักรพัฒน์
เด็กหญิงฉันท์ชนก
เด็กหญิงชนาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๕๙

นามสกุล
ทองสง่า
อุตะมะ
มุงคุลโคต
โทระพันธ์
แก่นสาร
บุรสิทธิ์
พุฒโสม
แก่นสาร
หลักดี
อินเครือ
วังคะฮาด
เฉลียวฉลาด
โชคชัย
ปากวิเศษ
พิณทอง
รันนันท์
วิเศษวงษา
ขันเงิน
โคตะลุนาม
ฉวีวงษ์
ฉวีวงศ์
อัตโน
พานทอง
ญาวิลาศ
สายสมคุณ
ทวีศรี
นาสารีย์
แก้วเกิด
พิณทอง
ยัง
ลาดา
มณีโชติ
ไม้อ่อน
ผลาเลิศ
ตะนุชน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)

๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดทุ่งใหญ่
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดบ้านชาติ
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๓

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงทิฆัมพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนา
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงปยะนาถ
เด็กชายมนัส
เด็กชายยศพล
เด็กชายสหวิชญ์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กชายอดิรุจ
เด็กชายอภิชัย
เด็กชายอภิชาติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๔

เด็กหญิงธัญญารักษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๘

เด็กชายธีรพล
เด็กชายปริติ
เด็กหญิงพันธ์วิรา
เด็กชายพิพรรธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๙

เด็กหญิงเพชรลัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๗

เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศรัณย์ภัทร
เด็กชายสิรธีร์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายปญญา
เด็กชายวุฒิภัทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๘

เด็กหญิงเกศราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๓

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๔

เด็กหญิงนันทิกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๒

นามสกุล
แสงใส
บุญกัณต์
คำทา
คำเสมอ
บุ้งทอง
บุ้งทอง
บุ้งทอง
ศตสังวัตสรกุล
คำทา
คำทา
คำทา
พงษ์เพชร์
ไชยเนตร
ไชยเนตร
ผลจันทร์
คำทา
ทวีบุตร
เสนสาย
ประสวนศรี
วงศ์ศิริ
อภิวงค์
เจริญกิติพิภพ
คำทา
บุ้งทอง
นนเทษา
วงศ์ศิริ
เข็มศรี
บุญถูก
วิชัยคำมาตย์
แสงจันทร์
แสงใส
หาสุข
อินเอี่ยม
ศรีโท
ปญญาวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งซาว
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนรัง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรัง

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรัง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดนาซาว
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง
วัดโนนรัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๕

เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพิรดา
เด็กหญิงไอลดา
เด็กหญิงกานติมา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายศุภกฤษ
เด็กชายวงศธร
เด็กชายนิลภัทร
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงมรกต
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายเชาวฤทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๒

เด็กชายศุภเชษฐ์
เด็กหญิงดวงเดือน
เด็กชายศิวะภูมิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๓

เด็กหญิงพิชชานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๘

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายอภิชิต
เด็กชายไกรวิน
เด็กชายจิรกร
เด็กหญิงฐนิฐา
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายเปรมณัฐ
เด็กชายธีร์รัชชัย
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงกฤตยาณี
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรวัตร
เด็กชายภูริเดช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๙

เด็กหญิงเมย์กฤษฎา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๒๗

นามสกุล
พรมลี
ดำเนิน
พรมลี
แก้วศักดิ์
เข็มศรี
จันบุตราช
หอมสมบัติ
บุ้งทอง
จันทร์หอม
บุญอารีย์
ไชยกาล
จันทร์โยธา
ชูแก้ว
เชื้อเพชร
ทิมาบุตร
แสงอาจ
สายวัน
เกษาพันธ์
สิงห์สาย
บุญเลิศ
ภูธิจักร์
พิมพ์วัน
บุญบันดาล
หล้ากำ
เงินเชื้อ
เรืองโรจน์
พรมวัน
อินงาม
ระดาดก
บัวลา
พรมสถาน
แก้วคำสอน
ใบแก้ว
หัตถวงษ์
ก้อนคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรัง
๑๙/๐๑/๒๕๕๔
๐๒/๑๑/๒๕๕๓

๐๗/๐๔/๒๕๕๒
๐๙/๐๘/๒๕๕๓
๒๒/๐๔/๒๕๕๔
๐๑/๑๒/๒๕๕๓
๐๒/๑๒/๒๕๕๓
๒๘/๐๑/๒๕๕๓
๒๐/๑๒/๒๕๕๑
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

๐๙/๐๖/๒๕๕๒
๐๙/๐๒/๒๕๕๒
๒๔/๑๐/๒๕๕๓
๑๓/๐๙/๒๕๕๓
๑๑/๐๒/๒๕๕๔

๓๐/๐๗/๒๕๕๑
๐๕/๑๒/๒๕๕๑
๒๓/๐๗/๒๕๕๓

๐๑/๐๓/๒๕๕๔
๒๖/๐๖/๒๕๕๓
๒๘/๐๙/๒๕๕๒
๒๔/๑๑/๒๕๕๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๒

๐๓/๐๓/๒๕๕๓
๒๑/๐๒/๒๕๕๓
๒๘/๐๖/๒๕๕๓
๒๓/๐๒/๒๕๕๒
๒๒/๑๑/๒๕๕๒

๐๗/๐๕/๒๕๕๑
๒๐/๑๑/๒๕๕๒
๒๗/๐๗/๒๕๕๒
๑๕/๐๑/๒๕๕๒
๐๕/๑๒/๒๕๕๒
๒๕/๐๙/๒๕๕๒

วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านโนนรัง
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านนาผาย
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านนาผาย
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านนาผาย
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านนาผาย
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านนาผาย
วัดโนนรัง
โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านยางขี้นก
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านศรีสุข
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านดู่น้อย
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านดู่น้อย
วัดดู่น้อย
โรงเรียนบ้านดงแถบ
วัดดงแถบ
โรงเรียนบ้านดงแถบ
วัดดงแถบ
โรงเรียนบ้านดงแถบ
วัดดงแถบ
โรงเรียนบ้านดงแถบ
วัดดงแถบ
โรงเรียนบ้านดงแถบ
วัดดงแถบ
โรงเรียนบ้านดงแถบ
วัดดงแถบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๐

เด็กชายวีรวุฒิ
เด็กชายดนัย
เด็กหญิงปยทัศน์
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายณัฏฐกิตติ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงประยูร
เด็กชายพุทธินันท์
เด็กชายภูมรินทร์
เด็กชายมนัญชัย
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กชายยุทธนากร
เด็กหญิงยุพารัตน์
เด็กหญิงรจนา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กหญิงอินทิพร
เด็กชายฐาปะกรณ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายทีปกร
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนิรุช
เด็กหญิงเบญญา
เด็กชายปรเมศร์
เด็กหญิงพรธิระ
เด็กหญิงภัทรภาดา
เด็กชายภูริเดช
เด็กชายวราศักดิ์
เด็กชายวัชรดนัย
เด็กชายวีรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๔

นามสกุล
พรมจารึก
นามเวช
ปดภัย
แสนเสาร์
ภูเขียวคำ
ภูเขียวคำ
นาจาน
ศรีสว่าง
พรมดาว
ทองพูล
ทิวธิวัด
วงค์วิไล
อินทจักร์
หนองม่วง
นนทะใส
สีราช
ประชุมสุข
สาธุพันธุ์
นามเวช
ทาวะรัตน์
ปูคะภาค
แก้วเขียว
ไสแสง
แสงใบ
จันทรา
ภูทอง
เภาวัลย์
ยาปล้อง
เกตุวัตร
เหลาโพธิ์
บุดดา
เหลาโพธิ์
แสงใบ
ทองโส
โคตเมือง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงแถบ
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงดิบ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงแถบ
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดปาดงเย็น
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๓

เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายสาโรจน์
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายอินทรีย์
เด็กชายกวีวัฒน์
เด็กชายเกียรติพงศ์
เด็กชายครรชิต
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายปกรณ์ยศ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงภัทธิรา
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายวีรพล
เด็กชายสินชัย
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายเอกสิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๔

เด็กหญิงกัลยาณสิริ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๕

เด็กหญิงเขมมิกา
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กหญิงยิ้มรัก
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายปฐมพงษ์
เด็กหญิงปกปน
เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายรุ่งศิริ
เด็กหญิงวรรณนิภา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสุดารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๕๙๙

นามสกุล
คำแก้ว
วงค์ศรีลา
ขันบุตรศรี
สีชาตา
ภูมิลาวัลย์
แสงใบ
อินราช
ขุมทอง
รองแก้ว
แพงบุญ
คงทน
จิตรีนิตย์
วันสีดา
นวลตา
จันทรา
คนลำ
อินราช
ทองเกลียว
หารไชย
ชาวเขา
จำปาดอก
ตามบุญ
สีสุวรรณ์
มัสธรรม
ประดับศรี
ลาดทา
มัสธรรม
มาลัย
แดนราชรัมย์
นนทะเวช
อินราช
มิ่งคำ
ภูทอง
กรมเมือง
พิมพ์วงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซะซอม

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซะซอม

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซะซอม
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซะซอม
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซะซอม

๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดทุ่งนาเมือง
วัดบ้านชะซอม
วัดบ้านชะซอม
วัดบ้านชะซอม
วัดบ้านชะซอม
วัดบ้านชะซอม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๐

เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอรชัย
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงกัญญาวีธ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายประเวช
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพุทธธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๑

เด็กหญิงละอองดาว

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๕

เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงสายสุนีย์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงจีรวรรณ
เด็กชายประทีป
เด็กหญิงปยลักษณ์
เด็กหญิงรุจจิรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กชายเอกดนัย
เด็กชายสมคิด
เด็กหญิงอภัศรา
เด็กหญิงกนกอร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๖

เด็กหญิงกัญจนาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๓

เด็กหญิงจีรพร
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายฐปณรรม์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กหญิงฑิฎาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๔

เด็กหญิงดาราวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๒

นามสกุล
บุญเนตร
พากเพียร
สมพงษ์
ศรีบุญ
บุญเนตร
สายงาม
กองแก้ว
โคตรพรม
สายงาม
รองเมือง
หลักทอง
ศรีหา
โคตเมือง
บุญประกอบ
พึ่งพัก
คำพูล
ขันธิวัตร
พรมบุตร
สายงาม
สายงาม
พิมพ์วงค์
สายงาม
จันทร์เขียว
ภูทอง
พิมพ์วงค์
สาลีทอง
ไพเราะ
กองคำ
แสงเนตร์
ใจอุ่น
ถาพร
นามประสพ
แก่นโสม
แก่นจันทร์
จันทร์ส่อง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดบุญธิศาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๗ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๕

เด็กชายธนพล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรัตน์
เด็กชายนราธิป
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กชายนาตพล
เด็กหญิงปพิชญา
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายปติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๘

เด็กหญิงพิณพนา
เด็กหญิงพีรยา
เด็กชายไพบูลย์
เด็กหญิงภัทรดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายยิ่งเจริญ
เด็กหญิงรมย์รลิน
เด็กหญิงรมิตา
เด็กชายรุ่งเพชร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอริชรา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงตา
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงชัชรินทร์
เด็กชายพิจิตร
เด็กชายภาคิน
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๙

เด็กหญิงอุบลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๖๗

นามสกุล
พลสมัคร
เวียงคำ
ภูทอง
เจาะหมิง
ขันธชาติ
นกแก้ว
บุราคร
สีหาธรรม
ดอกพุฒ
บุญเลี้ยง
บัวแก้ว
พากเพียร
พากเพียร
เกษมสานต์
พากเพียร
แก่นโสม
วินิจ
ศรีสมบูรณ์
นาคูณ
วงค์กองแก้ว
ศรีลาเลิศ
ทองนาค
แสงเนตร
พากเพียร
อ้ายแก้ว
ศิริมาตร์
สุภาพ
คงทน
ดอกแก้ว
ประโมทัย
วันหนา
นนทะเวช
พรหมประสิทธิ์
รักเนตร
รักเนตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๐

เด็กหญิงปยะดา
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงภัสสรณ์
เด็กหญิงสุขิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๖ เด็กหญิงกฤติญาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๔

เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิชมน
เด็กชายคงศักดิ์
เด็กชายจิรโรจน์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชาญพิชญ์
เด็กชายณัฐวุฒิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๕ เด็กหญิงประกายกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๓

เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายยศกร
เด็กชายรัฐพล
เด็กชายศิวพงษ์
เด็กชายเก้าชัย
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงฐิตาพร
เด็กชายธนดล
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กชายพสุชา
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายวิชญะ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอภิชิต
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายจิรศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๔

เด็กหญิงณัฐนิช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๒

นามสกุล

เชื้อบัณฑิต
นาปง
เข็มขันธ์
ขำชัยภูมิ
แสนกล้า
อุปถัม
รัตนกุล
คุณมี
เนตรพงษ์
ผาแก้ว
เข็มสุข
สุระสังข์
หารชนะชัย
จุลดาลัย
หมายมั่น
วงศิกุล
ศรีเนตร
แสนนาม
ไพรสาร
เทวดล
ภูมิฐาน
วรพิมพ์รัตน์
วงศ์คูณ
โนนแก้ว
กำลังงาม
สุราฤทธิ์
ชาตรี
อบคำ
คชยาพันธ์
เดชเดิม
ภาชู
โรคกระโทก
หมายเกื้อ
สมบัติทอง
ปดคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระบูน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระบูน

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระบูน
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระบูน

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดแสนสำราญ
วัดแสนสำราญ
วัดแสนสำราญ
วัดกระบูน
วัดกระบูน
วัดกระบูน
วัดกระบูน
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๔๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๒

เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนาดุล
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายปญจพล
เด็กชายยมนา
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสงกานต์
เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายณภัทร์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนากร
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย
เด็กหญิงพิมพ์ณิภา
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายศรัณยู
เด็กชายสุรชัย
เด็กหญิงสุวภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๓

เด็กชายณัฐอติกันต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๔

เด็กหญิงธันยพร
เด็กหญิงนรกมล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๒

เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงสุภาวิณีย์
เด็กหญิงอรวรา
เด็กชายกนกพล
เด็กชายกฤตนัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๔

เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายจักรพันธิ์
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงอรวรรยา
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงณัฏฐนิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๓๙

นามสกุล
วรพิมพ์รัตน์
โห้แพร
ประสาทศรี
สารพัน
ใจเจริญ
ศรีสง่า
กองทา
สาระกุล
โยวะ
พวงจำปา
ชาญกล้า
ถวิลวงค์
จันทร์ตา
ครองยุทธ
แก้ววิรัช
ธุริวงษ์
นะฉัยยา
พันธ์เจริญ
คำพะวัง
บุญชิต
อุทังสังข์
คชยาพันธ์
พันธ์โชติ
หวังสวัสดิ์
ปดถาสาย
สาธุสิทธิ์
พิมยัง
สะศรีสังข์
อุปถัมภ์
แก่นพันธ์
สารุจรัญ
ฟุงสุข
บุตรเอื้อ
ถิ่นขาม
ไหมทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง

๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าแดง
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโอดนาดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโอดนาดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดเหล่าแดง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดคำไฮใหญ่
วัดหนองแล้ง
วัดหนองแล้ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๑

เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงภรณีนิภา
เด็กหญิงภัทรนันต์
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายชนมภูมิ
เด็กชายธัชธรรม์
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐครินธร
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธิดารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๒

เด็กชายพรหมพิริยะ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๓

เด็กชายพีระพงษ์
เด็กหญิงมานิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวลิลทิพย์
เด็กหญิงอินทุภา
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอภินันต์
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายอัสนี
เด็กชายชาติสยาม
เด็กชายปานเทพ
เด็กหญิงกิตติยาภา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงนภัสสกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๓ เด็กหญิงพิชญ์ชานันท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์

นามสกุล
พิมพ์บุตร
ดวงจันทร์
ผิวทอง
กุทอง
ทูลนอก
เดชะคำภู
เหล่าโก้ก
จันเส
ขุนพรม
มะอิสูงเนิน
โอสถศรี
บุญทรง
บุญสุข
ผลดี
เจริญราช
แก้วบับพา
พิมนพันธ์
ดวงจันทร์
เหล่าโก้ก
แก้วมุขดา
พลเยี่ยม
ดาราคำ
ศิริมูล
เดชะคำภู
ทองวิเศษ
จันหอม
พันธ์เลิศ
คตะวงษ์
บุ้งทอง
รูปแกะ
นามวงษา
หน่อแก้ว
สมเสนาะ
นารีรัตน์
วงทวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๒๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๖/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๐๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๒๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหิน

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว

๓๐/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว
๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว

๐๑/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกุดกั่ว
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแล้ง
วัดหนองแล้ง
วัดหนองแล้ง
วัดหนองแล้ง
วัดหนองแล้ง
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดหนองหิน
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๕

เด็กหญิงกัลยกร
เด็กชายชยธร
เด็กหญิงทิพรัตน์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงพิกุลแก้ว
เด็กหญิงพิศมัย
เด็กชายมนูญศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๐

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวลิตา
เด็กหญิงศิริลักษณ์
เด็กชายสุทิวัส
เด็กชายสุรศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๓

นางกัลยา
เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายเดชนภา
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กชายนันทกร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปยะ
นางมะนี
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายโกเมน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๔

เด็กหญิงจิตรกัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๕

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชญานนท์
เด็กชายดนชัย
เด็กชายทศวิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๐๙

เด็กชายเทพสัมฤทธิ์

นามสกุล
พงษ์ญาติ
วงค์ทวี
ตั๋นก้อน
มาช่วย
สุขพิทักษ์
ใจมั่น
สุนทราวงค์
พันธะราช
กิ่งแดง
วงศ์ทวี
ศิริพันธ์
อ้วนผิว
ทานุกรม
รัตโน
กิ่งแดง
ทองประทุม
สมัยกลาง
จิตสาร
จุลดาลัย
แสนกุล
คำรัตน์
พงศษาวดาน
กิ่งแดง
มาลา
รื่นเริง
สรรพวงค์
โพธิพรม
ดลกุล
บิลทะศรี
กิ่งแดง
จุลดาลัย
ลินลา
ใจเลิศ
จุลดาลัย
แสนทวีสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๓๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๑๐/๐๔/๒๕๓๔ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๕/๑๒/๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

สังกัดวัด

วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๐ เด็กหญิงประกายดาว
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๔

เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปลิตา
เด็กชายปญญา
เด็กชายศักดิเดช
เด็กชายศิรสิทธิ์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนนณิชา
เด็กชายวีรชน
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกิตติพร
เด็กชายไชยยา
เด็กหญิงญาณดา
เด็กหญิงฐานรัตน์
เด็กชายตรีเทพ
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธันยรัศมิ์
เด็กหญิงธารินี
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระชัย
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงพิชยดล
เด็กหญิงมิณฑิตา
เด็กหญิงรัมภาพร
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิมลศิริ
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กหญิงศิภาพร

นามสกุล
หอมเย็น
ศิริแก้ว
นุยภูเขียว
เหลืองงาม
ชาวตระการ
สายชาลี
แสนทวีสุข
หอมชื่น
บุญหอม
ศรีคง
เอี่ยมประเสริฐ
คงโท
คงดี
หอมสมบัติ
แสวงวงค์
สุดถนอม
เขื่อนแก้ว
สอนดี
เที่ยงทำ
ศรีสมปอง
แสนทวีสุข
ภาเรือง
ชาลี
พงค์ญาติ
บุญเพ็ง
สุขพิทัก
คงโท
ยลสุข
กุณะ
เงินหมื่น
ยนสุข
หมั่นวงศ์
เปลี้ยววงค์
คงศรี
วงค์ทวี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

สังกัดวัด

วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดกุดกั่ว
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๙

เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายศิลา
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิรภัทร์
เด็กชายสุทัศน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๐

เด็กหญิงสุพรรณษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๑

เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอนุวรรณ
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรณิภา
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กชายอิฐฉริยะ
เด็กหญิงศุภษร
เด็กชายเก้า
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงชไมพร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนลินนิภา
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กชายวัฒนา
เด็กชายศิรายุ
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายปฏิภาน
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายวรณัฐ
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอชิรญาณ์
เด็กชายธนิสร
เด็กชายกันตพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๗๙

นามสกุล
กำยาน
ศิริแก้ว
ผ่านสำแดง
ผูกโพธิ์
จันทร์เวียง
ดอกบัว
อินทรุกขา
สุขเสมอ
หอมเย็น
คงตางาม
คงมีธรรม
พานพงษ์
แสนทวีสุข
คงดี
ชาวตระการ
สีหัน
นวลสาย
แสนทวีสุข
ศรีสวัสดิ์
บุญภา
กองมาลัย
ชุมจันทร์
ศรีเพ็ง
แสนทวีสุข
แสนทวีสุข
หอมเย็น
บัวผัน
ถ่านกุมมา
ก้อนทอง
พรมชาติ
บุญชิต
ธิวะโต
ประทุม
วงค์มาเกตุ
บุญอาจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยาง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดประทาย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดดงบังเหนือ
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดบ้านแคน
วัดยางวังไฮ
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดกุดประทาย
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๐

เด็กชายครองสิน
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงมะลิ
เด็กหญิงรุ่งลดา
เด็กชายรุ่งอรุณ
เด็กหญิงวิภาวินี
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงกัญญภัทร
เด็กชายนาวิน
เด็กชายปฏิพัฒน์
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กหญิงกัญญารัฐ
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายเจริญสกุล
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงฐิตารัตน์
เด็กชายณัฐชัย
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายนิติกร
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงปารมี
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรกมล
เด็กชายพิเชษฐ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๔

นามสกุล

คำแพง
บุญปก
เขียวขำ
รูปแก้ว
พรชู
อัครพัฒน์
ผ่องศรี
ตู้ทอง
แก้วกอง
บุญยิ่ง
ทองแจ่ม
บัวใหญ่
จันทราช
ศรีจันทร์
สมใจ
เรือนสายแก้ว
พุ่มจันทร์
เรืองแก้ว
แสนสวาท
พรมเกษ
จิตรแสวง
วรรณศรี
คำพันธ์
จิตปญญา
สีเสริม
มุนจันดา
ศรีสุข
นาคา
คำเหลือ
สาระรักษ์
สีดาจันทร์
คำพันธ์
มิ่งบุญ
คำวิเศษ
เด็กหญิงภัทราภรณ์ มะณีย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำนาแซง

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำนาแซง
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกอย
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนกอย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดคำนาแซง
วัดโนนกอย
วัดโนนกอย
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๕

เด็กชายวิชัยวัฒน์
เด็กหญิงวิไร
เด็กหญิงสิดาพร
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายชนากร
เด็กชายชัยมงคล
เด็กหญิงณัฏฐพร
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กชายปวีร์
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงรุจีภัทร
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายพัฒนศักดิ์
เด็กชายพิชยุตม์
เด็กชายมโนสิทธิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชานนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๔๙

นามสกุล

คำเม็ก
พันธ์สุข
วงศรี
ทองใสย์
ผิวคำ
แก่นจันทร์
คันธศร
บุญครอง
ชมผล
คุณทอง
จันทร์จิตร
ทองศรี
คำมุก
พวงเงิน
สายบุญ
สายบุญ
ภูมิคำ
อินโสม
งามสุข
งามศรี
แสงทอง
สายบุญ
กันยามา
ดอนโค
อาตมา
ทองแจ่ม
ปานประชาติ
เบาะแฉะ
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สินทรัพย์
เด็กชายธนภูมิ วิระมาตย์
เด็กหญิงธีรดา พวงจินดา
เด็กชายธีร์ธวัช พวงจินดา
เด็กหญิงพัชรพร เที่ยงมั่น
เด็กหญิงพิจิตรา ประกอบผล
เด็กหญิงมาริสา หนูนำคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขาม
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู

๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองคู
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดโนนขาม
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดหนองคู
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๐

เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวิรากร
เด็กหญิงศุภาวรรณ
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กชายชโนทัย
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กหญิงนฤพร
เด็กหญิงปยาพร
เด็กหญิงพรกนก
เด็กหญิงพรกมล
เด็กหญิงพิกุลแก้ว
เด็กหญิงอพัฒสร
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กชายชยานันท์
เด็กชายกมลโชค
เด็กชายกฤษดากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๑ เด็กหญิงกาญจนาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๒

เด็กชายกุมภา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงชญานี
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กชายณัฐฤทธิ์
เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนบัตร
เด็กหญิงธนิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๔

เด็กหญิงปวีรดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๑

นามสกุล
สินทรัพย์
สมศรี
บุญราม
หารวย
หารวย
นนทะใส
ยืนยาว
นันทการ
บัวใหญ่
จ้อยสระคู
ไหลสงวนงาม
เรือนแก้ว
ผลรัก
นนท์ศิริ
ธรรมคุณ
สมศรี
ทนดี
แสนลา
หมื่นหาวงศ์
ศรียงยศ
แท่นนิล
การศรี
ศรีแสง
พรมสุวรรณ
ศรีไชย
โพธิ์กระสังข์
สายชาลี
สมบูรณ์
นิติศักดิ์
อัตราช
สืบวงค์
บัวสด
แสนโสม
ศิริบูรณ์
หวังบุญ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๐๒/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านอุดมสุข
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนม่วย
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๕

เด็กชายพชรดนัย
เด็กชายพัธรพล
เด็กชายพายุเดช
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กชายวิศรุจน์
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายสำราญ
เด็กหญิงสุดธิดา
เด็กหญิงอณัฐชา
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงไกรวี
เด็กชายคำพันธ์
เด็กชายโชติอนันต์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายปยวัตร
เด็กหญิงวรรณรดา
เด็กหญิงวิสุทธิพร
เด็กชายศิริภพ
เด็กหญิงอนันต์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกวิสรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๑๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๑๙

เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายเขมนันท์
เด็กหญิงจตุทิพย์
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กชายจิระเดช
เด็กชายใจเพชร
เด็กชายชนะนันท์
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายชัยธนภูมิ

นามสกุล
พรมดี
สมนึก
ภักดี
ช่วยศรี
อินทร์สำราญ
วงษ์วัน
ดาราษฎร์
เกตุหอม
กันยามา
รัตตรี
ทองวงษา
เค้าทอง
แสงใส
แก้วมุงคุณ
ทองแจ่ม
โสชู
เค้าทอง
เค้าทอง
ทองแจ่ม
คมขำ
เค้าทอง
สาคร
มณเทียร
สวัสดิ์
แคนธิลา
ล้อมทอง
แสงคำ
สาสม
บัวดก
เรืองธรรม
ยุติรักษ์
ดวงโสภา
อุระจันทร์
สายคำ
เมียดตะนา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสนสุข
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาอุดม
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๐

เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธนา
เด็กชายนัทพงษ์
เด็กหญิงนันธภัทร
เด็กหญิงบัณทิตา
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปญจพร
เด็กหญิงปญาภร
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพันดาว
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กหญิงพิณญาดา
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงมนตร์ฤดี
เด็กหญิงเมธาวดี
เด็กชายเมษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๘ เด็กหญิงรวินทร์นิภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๔

เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายวุฒิกร
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กชายสงคราม
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงสุภาพิชญ์
เด็กหญิงอนันทิตา
เด็กชายอภิเดช
เด็กชายวรายุส
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายวรวุฒิ

นามสกุล
ผิวเพชร
พรมวัน
โล่ห์คำ
เรือศรีจันทร์
พรพิพัฒน์
สุวะไชย
ลาพิมพ์
เรือนเจริญ
มะลิบุตร
วันชัย
หาญชนะ
นวลปาน
นางาม
พรมเภา
ศิริสาย
สารพัฒน์
หัวดอน
แร่ทอง
ภายชิต
แสนเลิง
แพทย์ชัยโย
หวังผล
เกาะแก้ว
วันทอง
มลสิน
สำเภาเงิน
มีแสง
ศรีธร
สุวะไชย
ยิ่งยง
ปนะสา
นามวงศ์
พิพิธทรัพย์
โคตะถา
เนื่องมัจฉา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวงาม

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส
วัดจันทร์ทุมมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๕๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๙

เด็กชายชานนท์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายยศวรรธน์
เด็กหญิงสุวิชญา
เด็กชายธันวา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๐

เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๑

เด็กชายกรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๒

เด็กหญิงกัลญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๐

เด็กหญิงชนิดา
เด็กชายทวีชัย
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายสนธยา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายจตุรภัทร
เด็กหญิงชนัญชิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๑

เด็กหญิงเนตรอัปสร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๒

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายจิรโชติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๖ เด็กชายชัยณรงค์ศักดิ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๔

เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายองอาจ
เด็กหญิงขวัญวาริน
เด็กชายเชิดเกียรติ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายพนา
เด็กชายพีรวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๕ เด็กหญิงวริชยานนท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กหญิงกฤตพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๘

เด็กหญิงกัญญาพัชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๙

เด็กหญิงกุลจิรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๘๖

นามสกุล

แสงสวัสดิ์
วรรณเวช
เข็มพันธ์
ตาแสงโว
ภูทอง
โทบุดดี
ศรีสุชัย
แก้วสว่าง
หวลระลึก
แก้ววิจิตร
แท่งทอง
กุคำใส
ฉันรักษ์
คำเหล็ก
มวมขุนทด
ไชยรัตน์
แก้วจันทร์
บุญยัง
พันไพ
ภาพันธ์
แซ่เอียว
ภักดีล้น
ลูกบัว
จิตรตรง
สิงห์ทุม
จิตรตรง
บุญรินทร์
โคตตัสสา
กินรี
สระพิมพ์
เกตุพันธ์
จันทร์หล้า
คำสา
เสาธง
วิลาพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวทอง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแฝก

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแฝก

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแฝก
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๐ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๑

เด็กชายคณิศร
เด็กชายครรชิต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๒

เด็กหญิงจันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๔

เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจิราพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๙

เด็กชายชนัทธา
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายณฐพงศ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายนราเทพ
เด็กชายปญญาพร
เด็กหญิงปุณชิตา
เด็กชายปุณณวัช
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๐

เด็กหญิงพรรณรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๑

เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายยมมุนา
เด็กหญิงเยาวดี
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวัชรากรณ์
เด็กชายวีระพล
เด็กหญิงศรินญา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอนุชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๐๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๔

นามสกุล
มณเทียร
สายมณี
บัวใหญ่
วันชัย
บุญมาก
เชิดชู
ศรีรักษา
ประมนต์
ฤทธิ์เดช
สูงขาว
หอมสมบัติ
ด่านโสภา
ศิลาหอม
ธาตุไชย
มอบหมาย
อุ่นเสมอ
ดาราช
นามวิเศษ
สุตพรม
สุวรรณทวี
อุภัยการ
โคตนาม
คำเพราะ
คำวงษา
สายบุญ
คงคาพันธ์
ศิริเทพ
คูโคกสูง
สูงขาว
บัวใหญ่
เรืองธรรม
ตะวังทัน
บัวใหญ่
พรมโสภา
ดีนาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๑

เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงกมลชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๒

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๓

เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชัชวาลย์
เด็กชายทรรศนะ
เด็กหญิงทัศนภรณ์
เด็กชายนิรุตติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๒

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายศรเงิน
เด็กชายโสภณ
เด็กหญิงอังคณา
เด็กหญิงอังสุมาลิน
เด็กชายกิตติ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงใบหยก
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภานุกร
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงสุกัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๓

เด็กหญิงกัญจนพัชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๔

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายจักรกฤช
เด็กหญิงจามิกรณ์
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายจิรวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๕๙

นามสกุล

ขจรกลิ่น
สุระเทพ
ศรีรักษา
บัวคำ
สีคอนซ้าย
บัวคำ
ทองแท่น
แสวงดี
หลังคา
สาโสม
ภูบุตตะ
คำโสภา
แสนอ้วน
คำสุข
สืบสาว
พรมราช
สังข์ทอง
แสงปาก
บัวศรี
สายแวว
สายแวว
จันทร์แจ้ง
วรรณรัตน์
กองม่วง
ฉิมภา
สมบูรณ์
ผกากูล
แก่นไทย
การินทร์
โยธิโน
ศิริวาลย์
การะเกษ
จิตอิน
สว่างโชติ
บุญไพโรจน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนม
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๘

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณภัสสรา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพรพิทักษ์
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๙

เด็กหญิงเพชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๙

เด็กหญิงลิปการ์
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุชัญญา
เด็กหญิงสุทธิตา
เด็กชายอฐิรเดชพง
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กหญิงอมลรดา
เด็กหญิงอรภาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๐

เด็กหญิงกิตติญาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๑

เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงปริศรา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายวงศกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๘๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๔

นามสกุล
กอแก้ว
มาตคม
พรไพบูลย์
ลำเลิศ
รอดคำทุย
แขดอน
กองแก้ว
บุญสร้อย
กิ่งพรม
ภูระยา
ศรีอำพล
ฟงฮาด
มณีศรี
พลหาร
ยาพลัง
วรรณหนา
นันตะวงศ์
บุญยืน
สายสั้น
พิมพ์ชัย
แก้วขวัญ
ศรีบัวพันธุ์
ภูมิภาค
นาสิงห์
หอมจันทร์
การะเกษ
วงศ์ไสย
สัทธรรม
ภาวะนา
ทองเทศ
กิ่งพรม
มุละสิวะ
อาบเงิน
สุขยอด
พันธ์พิบูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดนาเจริญ
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๕

เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายเทียนชัย
เด็กหญิงธัญพร
เด็กหญิงธันวลักณ์
เด็กชายภัครภูมิ
เด็กหญิงมณีพร
เด็กชายศุภวัชร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๒

เด็กชายภานุวัตร
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงอิทธิมนต์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนธรณ์
เด็กหญิงพุฒิพร
เด็กหญิงรัตติญากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๓ เด็กหญิงลัดดาวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๒๙

เด็กหญิงกมลพร
เด็กหญิงจริยาพร
เด็กหญิงจิณัฐตา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธัญวรัตม์
เด็กชายนัธทวัฒน์
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพระพร
เด็กชายภูธนิก
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงรมัยพร
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กหญิงวิริยาพร
เด็กชายสิทธิกร

นามสกุล
ภูมิภาค
กอแก้ว
นามเจริญ
ทาวรมย์
นาสิงห์
ทาจิตร
พลกันยา
สมใจ
บุญต่อ
สมบูรณ์
สิงห์กาโม้
ทวีพัฒ
ขุนทอง
พิตะพันธ์
พิมราช
พิมราช
พันธุ์คำเสน
ปจจิตร
วงษ์สิงห์
คำตะลี
ทาอ่อน
วรรณประภา
แซ่ต้ัง
อาจหาญ
สุขเลิม
จันทะนิด
หอมหวล
สายสุพรรณ์
เดชรักษา
ศิริราช
ปานนิล
มะลิจันทร์
ศรีหาเวช
บุญมีศรี
สุริยะวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคชัย

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคชัย
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๐

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายเอกวัส
เด็กชายโอชา
เด็กชายชัพวิทย์
เด็กชายจักรี
เด็กชายปวเรศ
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายกิตติวินท์
เด็กชายคทาวุธ
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงวรกานต์
เด็กหญิงสาธิดา
เด็กหญิงขนบพร
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายธานินทร์
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายสรศักดิ์
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงกันต์ชนก
เด็กชายกันทรากร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงชลธิรศน์
เด็กชายชวภณ
เด็กชายชัชพิสิฐ
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายเทพรัตน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงพิมชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๔

นามสกุล
บุญโสภา
สีคำ
วิชัยรัมย์
ดวงแก้ว
ทวีชาติ
ศรีสุราช
กิ่งพิมาย
นันตะวงศ์
จำรัส
การะเกษ
ขอสืบ
ศรีสุราช
ปะนุรัมย์
โสภากุ
คำภูมี
ทาระขจัด
ปะกะตัง
หอมดวงศรี
บุญชิต
อุดมดี
แก้วคำกอง
ยอดคำมี
คำปอง
ทองไสล
บุริบรรณ
บุดดา
ทีรวม
จันทร์นวล
สืบศรี
พิลารัตน์
ศรีนวล
สายสุนา
พรมมะณี
นันขุนทด
สีลาที

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องเตย

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องเตย

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องเตย

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห่องเตย
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห่องเตย

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องคำ
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องคำ
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห่องคำ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องคำ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องคำ
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห่องคำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องคำ

๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดปาห่องเตย
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายภูวนัตถ์
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศรินทร์ฎา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายกฤษฎา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๓

เด็กหญิงเกศราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๐

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธรรศชวิน
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายพีรวิชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๑

เด็กหญิงภิญญามาศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๕

เด็กชายยมนา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายศรันย์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภนันท์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายจิตรเทพ
เด็กหญิงกัญจนพร
เด็กหญิงกัญชพร
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฉมาพร
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กหญิงชวัลกรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๖

เด็กหญิงฑิติญาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๗

เด็กหญิงณัฐชาวดี
เด็กหญิงธัญสิริน
เด็กชายนันทชาติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๒๙๙

นามสกุล
พิมพ์ไชย
คงคำลี
บุญรักษา
ฉันเทียะ
เหลาสิงห์
บุญมาวัด
เรืองผาง
วงตะลา
โสมาบุตร
อนันต์
เชื้อนิน
คำตัน
สีลาทอง
สีลาทอง
โศรกหาย
ยอดคำมี
กระจ่างโพธิ์
จันใด
แก้วอาษา
เศษศรี
บุรุษ
บุรุษ
โพธิ
ธาดาวงษา
จันทพาล
โมฬาศรี
ทองคำผุย
มาพงษ์
รัตนสุวรรณ์
แก่นลา
สายสิงห์
โกกะพันธ์
โตแจ่ม
กัญญาสาย
แก้วมาลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดบัวเจริญ
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๓

เด็กชายพินุชา
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กชายศุภวิชณ์
เด็กหญิงสุมลฑา
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงอิษฎาอร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายชัยพล
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงธิญาภรณ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงเนตรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๕

เด็กหญิงพิมมาดา
เด็กหญิงรสสุคนธ์
เด็กชายสิริวากรณ์
เด็กชายก่อศักดิ์
เด็กชายกิตษกร
เด็กชายชัยพัฒน์
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงฐิตากร
เด็กชายปญชญา
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายภรภัทร
เด็กชายมิ่งขวัญ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายชยากร
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กหญิงพรพิยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๔

นามสกุล
แสงอนันท์
อินทร์งาม
แก่นลา
ธาดาวงษา
ทองคำวัน
เปนมงคล
จำปาเต็ม
หลายเตื่อย
อนุลุน
พิกุลทอง
ตะนะสุข
ศิริโท
มีศิริ
วันทอง
เกษกันธร
สารเสนาะ
สมอินทร์
ทองไสล
วรสิงห์
บุญส่ง
ตะนะสุข
โมฬาศรี
แก้วนิยม
คำปญญา
หนุ่ยโหน่ง
สุวรรณ์
กาเมือง
ศรีนวล
ทิพย์คุณ
ไชยจักร
แก่นมาลี
ทัศศรี
จันทร์ประทีป
เพ็ชรไชย
แก้วพิกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน

๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนน
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน

๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนน
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงเมธปยา พันธุ์เพ็ง
เด็กหญิงกมลวรรณ อินทราช
เด็กหญิงสุดาพร ชาวละหาญ
เด็กหญิงกนกอร แสงแดง
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ อ่อนคำลุน
เด็กหญิงกานต์ธิดา จันทร์สุข
เด็กชายชนาพัฒน์ ชะนาเทศน์
เด็กชายชินาธิป แสวงวงค์
เด็กชายต้นกล้า พรมวัง
เด็กชายทวีวุฒิ แสนศรี
เด็กชายธนโชติ วงค์ละคร
เด็กหญิงธารใส นามสีหาร
เด็กชายธีระวัฒน์ สิงห์สีทา
เด็กหญิงนรพร กันหารินทร์
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ แก้วชนะ
เด็กหญิงพรุณี
ดีแปน
เด็กชายรัฐภูมิ
ท้าวคำวงศ์
เด็กหญิงวิภาดา คัทธรินทร์
เด็กหญิงวิภาวี มีพันธ์
เด็กหญิงศศิกานต์ โอทองเหลือง
เด็กชายศุภรุจน์ วิริวรรณ์
เด็กหญิงสุภัสสรา ตินทอง
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีจันทร์
เด็กหญิงกาญจน์กมล มงคล
เด็กหญิงจิราพร ปลั่งกลาง
เด็กหญิงชญานิตย์ ธาดาวุธ
เด็กหญิงชนิกานต์ พูลดี
เด็กชายชยพล นามสีหาร
เด็กหญิงฑิตยา สุขสานต์
เด็กหญิงณัฐนันทน์ ชาวละหาญ
เด็กชายตะวัน
นิลผาย
เด็กชายปยวัชร์ ประมนต์
เด็กชายปยวัฒน์ อบมาพันธ์
เด็กหญิงสุภัสสร อุ่นอ้วน
เด็กหญิงกมลนภา คำสิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนน

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งแก้วเจริญธรรม
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดท่าโพธิ์ศรี
วัดคำครั่ง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๐

เด็กชายโกวิทย์
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงวารีวรรณ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายโกศัลย์
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายชัชนนท์
เด็กชายทรงกลด
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายสิฐิวัฒน์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายปริวัฒน์
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายสังวุฑโฒ
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายปฐพี
เด็กชายวัฒนพงษ์
เด็กหญิงวิภา
เด็กหญิงวิภาวดี
เด็กชายสมบูรณ์
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัฒย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๔

นามสกุล
หอมเงิน
สูงขาว
นามสนุก
ศรีจันทร์
ต้นงอ
ไชยายงค์
จันทร์แก้ว
สุระโพธิ์
แก้วสนิท
พรมดาว
ดิษดำ
จำปานาค
สัตย์ธรรม
พรชู
แดนนาเลิศ
มังสีดา
รากวงศ์
สายสมุทร์
ชนะสิงห์
ราชเพียแก้ว
อินราช
สุขสุวรรณ
จารุกาล
ช่วงชัย
หาญชนะ
พึ่งหนู
เย็นเสมอ
ยุวะบุตร
กลำพุทธา
ราชรินทร์
ผ่องศรี
หอมทรัพย์
พรไชย
ทองเติม
แก้วทูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำครั่ง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวล
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวล
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

สังกัดวัด

วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดคำครั่ง
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๖๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๕

เด็กหญิงอรยา
เด็กชายกรรชัย
เด็กชายกวิน
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงณัฐนันทน์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนุกูล
เด็กชายปยะ
เด็กชายพีระพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๔ เด็กหญิงเพ็ญประภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๓๙

เด็กชายภัทรกร
เด็กชายภัทรชนน
เด็กหญิงมะลิวัลย์
เด็กหญิงมิ่งขวัญ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงสุนันธา
เด็กชายอภิวัตร์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายอัศม์เดช
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายกันทร
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธราเทพ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงปาณิตา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงพิมผกา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายภูวไนย
เด็กหญิงวิกัญญา

นามสกุล
ศุภนามัย
ลีนาม
ยาเลิศ
กลำพุทธา
เสมอใจ
สมบูรณ์
หอมทรัพย์
หอมทรัพย์
ทองศรี
แก้วทูล
หงษ์มะณี
บุญอาจ
พันธา
แสงงาม
ชมจันทร์
ศรีสะอาด
งามศรี
เสาขวัญ
ยาเลิศ
ละบาป
ชายแก้ว
ช่วยบำรุง
จำปาแย้ม
สายมณี
เย็นเสมอ
ศุภนามัย
ปญญาคม
แสงกำเนิด
สมบูรณ์
ศุภนามัย
ทะลา
บุญธรรม
จำปาแย้ม
บุญธรรม
โคตรคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๘

เด็กหญิงศศินา
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงสีสันต์
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอิงธิชา
เด็กชายฐิติกร
เด็กชายธนาดร
เด็กชายวิทธวัช
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กชายเอกพจน์
เด็กหญิงกรองแก้ว
เด็กชายกฤติเดช
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงแก้วตา
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายฆนพัฒน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๙

เด็กหญิงจันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๐

เด็กชายจิณณวัตร
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชลธร
เด็กชายชัชชัย
เด็กหญิงชัชสรัญ
เด็กชายฐากร
เด็กหญิงณธิดา
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงทอฝน
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธิดาวัลย์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายนภัสกร
เด็กหญิงนำทิพย์

ผลาผล
แก้วทูล
วังคะฮาด
ทองเติม
กอบเกื้อ
หอมทรัพย์
ศรีรักษา
อ่อนทอง
กัญญาทอง
แนบชิด
บัวผัน
ดวงภาค
พงศ์กิจเดชวัฒนา
เข็มศรี
วีริยะตระกูล
ริ้วทอง
สังพุมริน
พรดี
แสงงาม
โนรี
คำพันธ์
พิมทรัพย์
โมฬาศรี
ผลดก
ภักดีล้น
ศรีสุข
จันทพิมพ์
ทวีการ
อุปถัมภ์
ประทุมเลิศ
งามศรี
ศรีสุราช
สร้อยสุวรรณ
ลอยเลื่อน
บุญหว่าน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสมสะอาด
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๕

เด็กชายปกรณ์พศ
เด็กหญิงปภาวรินท์
เด็กชายปรพัฒน์
เด็กหญิงประวีณา
เด็กหญิงปลายฟา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๐ เด็กชายปณณาวิทญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๔

เด็กชายปยชน
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพชรดนัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๐

เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภราดล
เด็กหญิงภัทรนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๑

เด็กหญิงภัสสรภักต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๒

เด็กชายเมฆพัฒร์
เด็กชายโย่ว เวย
เด็กหญิงโยษิตา
เด็กชายวชิรวิชญ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวิชญะ
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุนภา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอชิระ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภิชาต
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงไอลัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๐๙

นามสกุล
สุวรรณฉวี
สายศรี
เครือชัย
โมระดา
จอมใจทิป
เวทนา
อินทะวงศ์
บุดดีแพง
เบ้าเงิน
พิทักษ์
แสนโกฏิ
พากเพียร
สืบสาร
แสนเสาร์
พุทธสาน
จันทร์ทรง
ประเสริฐศรี
กิ้นบุราณ
บุรัสการ
สุนทะโร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

ประสานเกียรติราช ๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
วามะกัน

สีห์ราช
ผาหยาด
ศรีนวล
บำรุงเผ่า
กิมไล้
ทองพุ
ศรีพงพา
เกษร
สุมุทธราช
ลี้เทียน
โภคทรัพย์
วรรณ์วงษ์
พละศักดิ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดเวตวันวิทยาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายธนพงษ์
เด็กหญิงลลิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงจตุพร
เด็กชายชณฉัตร
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายนนทกานต์
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กชายนราวิชญ์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงชนารัตน์
เด็กหญิงดวงฤดี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๑

เด็กชายภควัฒ
เด็กชายภัทรเดช
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงมณีวรรณ
เด็กหญิงลักษมณ
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศรีสุระ
เด็กหญิงศุภัชญา
เด็กชายษาฑคุณ
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายเอกภพ
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปยะนุช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๒๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๔

นามสกุล
เมฆคุณ
ไชยสนธ์
ลิ้มวงษ์ทอง
สร้อยสูงเนิน
อารีเหลือ
บุญอาสา
สิงห์วงษา
สุวรรณดี
พามาดี
รัตนพลที
อ่อนหวาน
คำกระจาย
กำมิชา
ตรีเกษม
พลสุวรรณ
สากุลา
วงค์คำผุย
อินทะนาม
ขมิ้นเขียว
พิมพะไกร
แสงงาม
จดจำ
เหล่าโก๊ก
สุทธี
ชำนาญ
บุญตา
คงทน
แก่นธาตุ
พรมสุวรรณ
มูลจิต
โพธิ์แก้ว
ศรีพรม
โคตราช
ทองงอก
พุฒตาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาโมง
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาโมง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาโมง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาโมง
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเมืองเดช
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองเดช
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองเดช
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองเดช
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเมืองเดช
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดศิริสารคุณ
วัดปาโมงใหญ่
วัดปาโมงใหญ่
วัดปาโมงใหญ่
วัดปาโมงใหญ่
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๕

เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกฤษณา
เด็กหญิงกษมา
เด็กหญิงกานต์รวี
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๗

เด็กชายเกริกพล
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงเจนจิรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๘

เด็กหญิงฉันทนาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๕

เด็กหญิงชญาณิศา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายชัยวิชิต
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายณชพล
เด็กหญิงณัชชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๖

เด็กหญิงณัฐชานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๗

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายณาศิส
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กหญิงตะวันฉาย
เด็กชายธนทรัพย์
เด็กชายธาวิน
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนิธิพล
เด็กหญิงปนัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๕๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๘ เด็กหญิงปภาวรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๗๙

เด็กหญิงปภาวี

นามสกุล
อารีรอบ
นาคคำ
สมาน
ฤาษี
ศิริบูรณ์
ภูแสน
คงสูงเนิน
มุกดาหาร
อมรเวช
วงษ์สายตา
สะทาสุ
คุณิรัตน์
ขุนทอง
บัวใหญ่
บัวใหญ่
สีทา
สุขเกิด
พรมบุญเรือง
ฉันเทียะ
สายสั้น
พุ่มจันทร์
แสงสว่าง
จันทรา
ขันโท
ผลานันต์
มาลาพันธ์
ชนะทะเล
วิถี
นามเพ็ชร
ทองจันทร์
เสนาพันธ์
จันที
ต้นเกษ
ไขแสง
คัทธรินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๗

เด็กหญิงปวันรัตน์
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กชายปนรัก
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา
เด็กชายมงคลพจน์
เด็กหญิงมยุรี
เด็กหญิงรมิดา
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงรวิภา
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวชรวิทย์
เด็กชายวชิราวุธ
เด็กชายวัชรชัย
เด็กชายวีระวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุเมษา
เด็กหญิงสุวภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๘

เด็กหญิงหยาดทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๖

เด็กชายอนุพงศ์
เด็กชายอัษฎา
เด็กหญิงอินทร์ธิรา
เด็กหญิงอิสรีย์
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๗

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๘

เด็กหญิงกัลยลักษ์
เด็กหญิงจิตดานันย์
เด็กชายชุติเดช
เด็กชายธนชาติ
เด็กชายธนพร
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กชายนฤนาท

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๕๙๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๔

นามสกุล
นาหล่ง
วิพาหา
สงคำเหลา
บุรมย์
บุญน้อย
บุญสะอาด
บุญกอ
ปกษา
ปกษา
ฤาษี
สดสร้อย
ทองสว่าง
สำเภา
ผลทวี
ทองประสาน
เจริญเชาว์
สงคำเหลา
โพทวี
เรือนเจริญ
อนุพันธ์
กรงาม
พุ่มจันทร์
พรมมะลิ
วิเศษพงษ์
ครุฑสุวรรณ์
บุญกอ
นุชอนงค์
สาวันดี
ประสานพวง
กล้าหาญ
บุญสะอาด
สุบิน
พระพงษ์
โยตะสิงห์
กองกวด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๔๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายนันทวัฒน์ วงศ์ธาตุทอง
เด็กชายนิติพัฒน์ แปนเพชร
เด็กชายปณิธิ
พันเพ็ง
เด็กหญิงประกายแก้ว บุตรเสมียน
เด็กหญิงปยฉัตร สระแก้ว
เด็กหญิงปยาภรณ์ แสงเดือน
เด็กหญิงพรพิมล ชาธงไชย
เด็กหญิงพิชญาภา วรรณเกษม
เด็กหญิงพิมลพรรณ รัตโน
เด็กหญิงแพรววนิต วงศ์ประเทศ
เด็กหญิงภัณทิรา ศรีนวล
เด็กหญิงภัทรธิดา ทะนา
เด็กหญิงภัทรพร บุญบัง
เด็กหญิงรวิสุดา ถุนพุฒดม
เด็กหญิงรุ่งเรือง ภาประจง
เด็กหญิงศตพร พุทธแก่นวงค์
เด็กหญิงสกุลรัตน์ วงศ์ประเทศ
เด็กหญิงสิรินดา สุวรรณ
เด็กหญิงสุธิดา บุ้งจันทร์
เด็กชายอนวิทย์ อินทร์มณี
เด็กหญิงอรญา อินทะนา
เด็กชายอัครวัฒน์ ภูติยา
เด็กหญิงกรรณิการ์ ทาคำดี
เด็กชายกฤษฎา วงค์คำพันธ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีหงษา
เด็กชายไกรวิชญ์ นงนุช
เด็กชายจักรี
เผื่อแผ่
เด็กชายเจษฎา จันทฤทธิ์
เด็กหญิงชลธิชา พลการ
เด็กหญิงดารุณี บุญเกิด
เด็กชายธนากร ปนทอง
เด็กชายนพนันท์ ประสมวงศ์
เด็กชายน๊อต
ไชยฉิมพลี
เด็กหญิงนำฝน นันทพันธ์
เด็กชายปเตอร์ วู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดเวียงเกษม
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๖

เด็กหญิงแปง
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายมงคล
เด็กหญิงรัชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๗

เด็กชายรัฐธรรมนูญ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๐

เด็กหญิงรัตติญา
เด็กหญิงวิลาวัณย์
เด็กชายวีรชิต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๑

เด็กหญิงศรัณย์รัชต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๐

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายสรวิทย์
เด็กหญิงสิวพร
นางสุนิสา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงมนฑการ
เด็กหญิงศรัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๑

เด็กชายกฤษณกันต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๑

เด็กชายจรูญโรจน์
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายจีระศักดิ์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธาวิน
เด็กหญิงนิจวรรณ
เด็กชายนิธิกร
เด็กหญิงนิธิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๒

เด็กชายปุญญพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๓

เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายมนต์ดนัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๔

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สำฤทธิ์ริน
บรรโล
กล้าใจ
สานารี
สุพล
สุพล
มหาสมุทร
ศรีคุณ
ธานีราช
หัตถะวงค์
ไชยบัวรินทร์
สาระวิจารย์
วังคีรี
คำสวัสดิ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

โพธิอ่อน
อุทธวงค์
ริปนโน
พูลทวี
เผ่าดวงดี
มาพงษ์
โคตรวงค์
จารุตัน
คณะโท
โนรีรัตน์
แตงผลต่อ
ไชยรัตน์
ศรีแสง
สีแสง
พรมวัลย์
ศิระวรรณ
ไชยรัตน์
ปญญาดี
มะลิลา
สุภีย์
ยวงทอง

๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๕

เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กชายวรกิตติ์
เด็กชายวรธรรม
เด็กชายสายัณห์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายจักรวุฒิ
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงณัฐธัญญา
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายถิรพุทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๑๙

เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีรนันทร์
เด็กหญิงปยพร
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กหญิงกรธิชา
เด็กหญิงชนิสรา
เด็กหญิงณัฐธิชา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงบุญญานุช
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กหญิงปถยานี
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายไพโรจน์

นามสกุล

เอิบอิ่ม
อุดมญาติ
ดวงแก้ว
วรสาร
พวงพี่
อุทรศรี
หิตะรัตน์
เจียนรัมย์
จาระงับ
มีศีลธรรม
ทำมาทอง
สระแผง
กัมปนาท
โมคทิพย์
ประมนต์
ภูตาเลิศ
สมพล
มังคะการ
พุทธพิมพ์
สัมพันธ์วงศ์
ละนิโส
ละนิโส
มณีรัตน์
วงค์สลับ
มิตราช
แสนศิริ
สุริยันต์
วงษ์ษา
วงษ์ษา
ศรีสว่าง
สามิลา
แท่นแก้ว
บัวผัน
สีดาจิตร์
รอดจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง

๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกลาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านกลาง
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๕

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศิราพัชร
เด็กหญิงศิรินธารา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายสิทธินันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๗

เด็กหญิงแก่นฤดี
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงชมภูนุช
เด็กหญิงทัศสุดา
เด็กชายธนิภัทร์
เด็กชายธีระพงศ์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงปนิดา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิภาวิณี
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอาทินันท์
เด็กหญิงช่อผกา
เด็กชายสหัสนัยน์
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กหญิงจินต์จุฑา
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายปภังกร
เด็กหญิงภัคจิรา
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายสรรพสิทธิ์
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอรุธิดา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กชายเสฎฐวุติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๔

นามสกุล
พงษ์สูน
อ่างทิพย์
สันนิถา
สืบสาร
ดอนเปตง
สระแก้ว
สุริยะ
แสนทวีสุข
พาพันธ์
มังฆะการ
มังฆะการ
คัสดี
ศรีมาทอง
ใจมั่น
พาพันธ์
ทะคำวงค์
ช่อจันทร์
ประจงจิตร
ธรรมเกษ
จำปา
รูปใหญ่
จันทร์ทอง
อ่อนลา
สมสะอาด
โคตชาติ
แก้วพวง
ประสาร
แถมศรี
ภูวัด
วะริสาร
บรรดาตั้ง
ชื่นบาน
ชนะพาห์
วงค์ดำ
นิลพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสำราญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนใหญ่

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดเสาเล้า
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๗๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๓

เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอวยพร
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กชายณรงค์ชาญ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กชายทัชชกร
เด็กหญิงทัศสุนีย์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กชายนันธชัย
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงปนัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๔

เด็กหญิงภัทรดารณี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๕

เด็กหญิงรวิวรรณ
เด็กชายวรวิช
เด็กชายวิชชากร
เด็กชายวิทูร
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิรสุดา
เด็กชายศิรยุฒม์
เด็กหญิงสิริพร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงอติกานต์
เด็กหญิงอธิติญา
เด็กหญิงอารีรัตน์
เด็กชายกมลภพ
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กชายณภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๘๙

นามสกุล
ชายดวงคำ
ทิณเสวตร
ยุทธารักษ์
ช้อนรัมย์
มูลตรี
สุขสมแดน
โคตะวงค์
บัวศรี
ชาสุด
นาสิงห์
พวงพันธ์
บุญเรือง
บุญภา
กาสี
นามบุตร
บุญเดช
ดังผง
วงศ์สอน
บุญรอด
ยี่เข่ง
จันแรม
ไชยแสนย์
จันแรม
นามบุญเรือง
ไชยหงษ์
จำปาโสม
โสดามรรค
มะโนยะ
ศรีเงิน
บุญจันทร์
อินทราชา
บุญเหลือ
จารุพงษ์
คุ้มครองเรือน
มงคลนำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกจาน
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกจาน
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกจาน

สังกัดวัด

วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดศรีโพธิ์ชัย
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๐

เด็กหญิงธิฆัฑพร
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงขัตติยา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายปพนวิช
เด็กหญิงพัชรพิมพ์
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายรัฐนันท์
เด็กหญิงวรินยุพา
เด็กชายอนุวัต
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีรพัทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๔

เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายวรวิช
เด็กชายเศรษฐา
เด็กชายส่งศักดิ์
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายสุขวิชัย
เด็กชายศักดิ์ดา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กชายเด่นดนัย
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤตกัมพล
เด็กชายกันภิลม
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กชายธีร์จุฑา
เด็กชายพงศ์พัฒน์
เด็กหญิงพรรวินท์
เด็กชายพิชญะ
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กชายฤทธิพร

นามสกุล
อุ่นท้าว
เจริญรอย
จวงจันทร์
ยศรุ่งเรือง
สีมะไมล์
โทถม
พิพันธ์
บุญพา
บุตราษฎร์
สุขโข
ศิริจันทร์
ส่งศรี
ศรียา
บุญพา
ธนูผาย
สิมมา
ปูคะภาค
ภาเรือง
กุลบุตร
จรลี
บัวทอง
บัวทอง
กาสวัสดิ์
บัวใหญ่
บุญชู
พันธ์สุข
ดวงศรี
ใจแก้ว
วรรณศรี
ผิาคำ
วงษ์มอบ
หาระสาน
ชุลีกร
ลอยนวล
หาญชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกจาน

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกจาน
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม
วัดมุจจลินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๕

ชื่อ
เด็กหญิงสุรดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๖ เด็กชายศรัณย์ทิวัตถ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๙

เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายก่อกุศล
เด็กหญิงจิรดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนัทธพงค์
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายปฐมเดช
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงญาธิฏาภ์
เด็กชายจิรพนธ์
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กชายกษิดิส

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๓๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๑ เด็กชายชาญชัยวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๕

เด็กชายทิวากร
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงสุวิชาดา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงจันทนิภา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณฐกร
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กชายลิลิต
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิชาดา
เด็กหญิงสุชานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๗

เด็กชายกิตินันท์
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายไตรวิชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๕๙

นามสกุล
แสวงทรัพย์
สำแดงภัย
รัตนบุรี
วงค์ศรี
ไชยสัตย์
กิ่งสกุล
กุลรักษา
พิพันธ์
ม้าวไทย
ไชยโย
ปลื้มกลาง
สุยะลา
ภูษิตรัตนะ
ศุภลักษณ์
สุยะลา
ทาตา
ศรีฉายา
แก้วพรม
ศรีแก้วตุง
โรคน้อย
วงค์คำ
ทินโนรส
แก้วพวง
รุ่งเรือง
พุฒภูงา
กันหาบุตร
สุขสวัสดิ์
แทนหอม
ตามบุญ
เขียวสอาด
ยันตบุตร
วงกลม
วงค์กลม
จุใจลำ
สุภาว์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแอมเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุศกร
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุศกร

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุศกร
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุศกร

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุศกร
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุศกร
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุศกร
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุศกร
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุศกร
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุศกร

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านศรีสุข
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด

๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านเซเปด
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่

๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมุจจลินทาราม
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดราษฎร์สมดี
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๐

เด็กหญิงธิดาภา
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนัทธมน
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤษฎา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๔

นามสกุล

ธรรมวิจิตร
วงศ์คำ
รอดภัย
นิตย์เจริญ
โชคชัย
ขันแก้ว
จันทร์แรม
เด็กหญิงจันทร์ญารัตน์ ทองเกลี้ยง
เด็กชายชนะพล จงใจสิทธิ์
เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่เย็น
เด็กชายทักษ์ดนัย แก้วพันนา
เด็กชายธนกฤต ทัดศรี
เด็กชายธนวัฒน์ ขาวสวนจิก
เด็กชายธัญเดช นิลดวงดี
เด็กหญิงธันย์ชนก ผลาเลิศ
เด็กหญิงนภัสสร โสพันธุ์โต
เด็กชายนักรบ ส่งเสริม
เด็กชายพงศกร หมดหลง
เด็กหญิงพัชรินทร์ สายเบาะ
เด็กหญิงพิชญาภา สมโคตร
เด็กหญิงพินันทา สายเบาะ
เด็กหญิงพิมพ์ลดา แจ้งไพร
เด็กชายพุฒิพงค์ แก้วกลึงกลม
เด็กหญิงภูจิตรา ปตพี
เด็กหญิงมนัสนันท์ เหนี่ยวพันธ์
เด็กหญิงวันวิสา ประดากิจ
เด็กชายศักดิ์ดา สุนันท์
เด็กชายอนุรักษ์ ผ่องใส
เด็กชายอรรคพันธ์ ฐานอ่อน
เด็กหญิงไอลดา ผ่องใส
เด็กหญิงธีรดา สิทธิคุณ
เด็กชายพัฒนนันท์ ชัยมีเขียว
เด็กชายพีรณัฎ จันทร์สอน
เด็กชายวีรพล
แจ่มใส
เด็กชายศรันย์
กลิ่นหอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเดื่อ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดนันทาวาส
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๕

เด็กชายอโณทัย
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงพรรณพร
เด็กหญิงปริยาภัทร
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายกัณตวิชย์
เด็กชายกันติทัต
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกิตติพัทธ์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายขจรศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๒

เด็กชายจักรกฤษ
เด็กชายจันทการ
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงทัตจิรา
เด็กชายธนพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๓

เด็กชายธนาพิพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๔

เด็กชายธราธิป
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายนิธิศวร์
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายปดชญา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพัชณิดา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงภณัฐดา
เด็กชายฤทธิ์ชัย
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวัชริน
เด็กชายวิระพัฒน์
เด็กชายสมบัติ
เด็กหญิงสุนิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๒๙

นามสกุล
แก้วสง่า
สิทธิจันทร์
วรรณใจ
ช่วยโสภา
ชัยธานี
จันทร์เพ็ง
พลเยี่ยม
ส่งศรี
พิลาคุณ
พลพนา
ต่อน้อย
กลางมะณี
สุดสุข
พูลไชย
จอมทะรัก
สีดาวงศ์
ดวงอาราม
ทองย่อย
พรมรินทร์
มิ่งมูล
คัดนาหงษ์
เรณู
แสงสว่าง
โชติการ
ด้วงเสน
พิมพ์โพธิ์
สมาฤกษ์
แสงสีดา
มิ่งมูล
ศรีเงิน
บุญรักษ์
นารีโภชน์
สุมหิรัมย์
นิรุตมล
มิ่งมูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยาง
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสงยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตากแดด
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดทุ่งศรี
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๔ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๙

เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กหญิงอรธิชา
เด็กหญิงยุพาภรณ์
เด็กหญิงวรกัญญา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายสุทธิชัย
เด็กชายอดิสร
เด็กหญิงกนกนิภา
เด็กหญิงกัลยรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๐

เด็กชายณัฐภูมินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๓๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๔

เด็กชายธนสิทธิ์
เด็กชายธีรดนย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายประจักษ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงพรวิสา
เด็กชายราชันย์
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายภีรเดช
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายจักรพรรดิ์

นามสกุล
ชายผา
คำสมสี
ความสวัสดิ์
สายเนตร
อินทำนุ
สายเนตร
มณีภาชน์
พิมราช
นาคหมื่นไว
เสริมศรี
งามจันทร์
สมเพชร
สายตรง
รวมบุญ
ใจเอื้อ
งามจันทร์
ชัยแก้ว
สังข์ขาว
จันทเนตร
รวมบุญ
ศรีมาชู
มูลมานัส
ไชยมูล
ทีอุทิศ
เดชขันธ์
เข็มทอง
ดาผา
แวงวรรณ
แสงสิทธิโยธิน
บุญเนาว์
พันธ์หล้า
ศิริเวช
พันธ์หล้า
บุญเนาว์
คำดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตากแดด

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเปย
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามเปย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามเปย
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านขามเปย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามเปย
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข

๒๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข

๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนขามเปยบ้านศรีสุข
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดศรีตัสสาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๒๙๙๙

ชื่อ

เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธัญรดี
เด็กชายพายุภัทร
เด็กชายพีระพล
เด็กชายกวีวุฒิ
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงเย็นฤดี
เด็กชายวิทยา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายนภสินธ์
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายสุทธิพจน์
เด็กหญิงสุรัสดี
เด็กหญิงกุลกัญญา
เด็กหญิงคฤหัสถ์
เด็กชายชลาธิป
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายธัชนนท์
เด็กชายภูมิศาสตร์
เด็กชายสงกรานต์
เด็กชายสันติชัย
เด็กหญิงสิรินทรา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงโสธิดา
เด็กชายธันวา
เด็กชายกิตติพจน์
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กชายไพรโรจน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายสุทธิวัตร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงปลายฝน

นามสกุล
บุญเนาว์
จ้อยเจริญ
แช่มชื่น
ละม่อม
สายเนตร
ครองหินราช
พลคำสา
เสือนิล
รุ่งเรือง
ละม่อม
เทียบทัศน์
ยางสงัด
อนุธรรม
จันทร์ศรี
พุดไทย
ธานี
อุปทุม
มั่นคง
นาเขียวงาม
แพงคำจันทร์
เพชรสมัย
ลาพ้น
แก้วพรม
สายดี
ลำงาม
หมดหลง
หมดหลง
ริปนโน
โมกขศักดิ์
วงศ์เขียว
ลูกศร
พึ่งหนู
ข้าวพิมาย
บุญยะ
ละม่อมสาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะมุน

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด

๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาหมุด
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา
๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง

๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคิแลน

๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคิแลน

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาคิแลน
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคิแลน

๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดอุตตมผลาราม
วัดแสงอุทัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๐

เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงจรัสสี
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธิษตยา
เด็กหญิงเบญจมาศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๖ เด็กหญิงเบญจวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๗

เด็กหญิงสินีนาฎ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๘ เด็กหญิงสุกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๒

เด็กหญิงรัชลักษณ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กชายกิตติทัต
เด็กชายเจริญทอง
เด็กชายปฐพี
เด็กชายพัชรดนัย
เด็กชายวรรณธัช
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กหญิงวาโย
เด็กชายวิชิตชัย
เด็กชายเดชญาวุท
เด็กชายธัญญะนที
เด็กชายภัทรพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๔

เด็กชายจักรพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๕ เด็กหญิงชญาณ์นันท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๔

เด็กหญิงทิพวรรณ์
เด็กหญิงนรัตน์ดา
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงปยะรัตน์
เด็กชายภูมิพิพัฒน์
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงสวิชญา
เด็กชายอธิภัทร
เด็กหญิงณัฐิกานต์

นามสกุล
พุดผา
ทาวะรมย์
สิ้นโศรก
มีศีล
บุญเติม
นารักษ์
ทาวรมย์
มุขสมบัติ
ขันที
ไทยศรี
คำแก้ว
บุญเติม
โพธา
เครือคำ
ทิลาธรรม
คำแก้ว
วงค์ขึง
บุญคำภา
ประดู่
วะสุขัน
บุญชิต
ได้ดี
บุญธรรม
ทาบุดดา
งามสวัสดิ์
คล่องกาย
ศรีประดับ
เบ้าคำ
เอกพงศ์
เติมพรม
สุวรรณกูฏ
ทองทัพ
งดงาม
พิมราช
เครือคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทม

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทม
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทม
๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๒๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)

๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดแสงอุทัย
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๑

เด็กหญิงพรสวรรค์
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงข้าวทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๒

เด็กชายทรงอภิรักษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๕

เด็กหญิงธัญจิรา
นางพัฒนาพร
เด็กหญิงพิมพิกา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๖

เด็กหญิงพิมลพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๑

เด็กหญิงฟานภา
เด็กชายภูเบศ
นางสาวสุภาภรณ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอัจฉริยะ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๓

เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายจักรพรรดิ์
เด็กชายเด่นชัย
เด็กหญิงทิชาพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงปนัสยา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายภานุกร
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวรปรัชญ์
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กหญิงแวววรรณ
เด็กหญิงศิริการณ์
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกรนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๖๙

นามสกุล
ผักกูฎ
แก่นสุวรรณ
สุธรรมมา
พาเชื้อ
คำพรม
เรืองแสน
คำทา
ก้อนแก้ว
สีม่วง
ทองลอง
ลีลา
เบ้าคำ
ชาไธสงค์
เอี่ยมจรูญ
สาริบุตร
กองบุตร
หนาแน่น
แพงศรี
คำภู
วิทยากูล
ภาแสน
เครือคำ
สีบุญ
โสภา
ปางพิมาย
มีศิริ
โสดามรรค
ชูชม
ปสสาคำ
แสนพันธ์
ชาดดา
เหมาะสม
บุญมี
สาระพา
จักสาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๑๖/๐๘/๒๕๑๐ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๒๐/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๓๐/๐๙/๒๕๑๗ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา(รัฐราษฎร์บำรุง)

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพอก
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพอก
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพอก
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดปาดอนบาก
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๐

เด็กหญิงจันทร์สุดา
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายธวัตน์
เด็กหญิงปรียากร
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงภัสสร
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงภาวิดา
เด็กชายวันชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๗๙ เด็กหญิงเบญจวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๔

เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายอนันดา
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงอภิฤดี
เด็กชายปติวัตติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๘

เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายดลภัทร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพชรคุณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๙

เด็กหญิงพิมภกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๐

เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงวาทิตยา
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายกิตติเดช
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายไชยพศ
เด็กชายณรงศักดิ์
เด็กชายณัฐวัศ
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงบัวหลวง
เด็กหญิงพนมรัตน์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงมัชฌิมา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๘๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๔

นามสกุล
ทานะสินห์
ธรรมฤทธิ์
มุสะกะ
ผาเพศ
แกะมา
ขันทองดี
โกมลศรี
วุฒิเดชธนา
จันทร์เนตร
มุกดาพันธ์
มิ่งขวัญ
ถานา
บุญศรี
สีทองทุม
รัฐโอฬารพงศ์
ตาบุดดา
ไทยแท้
หงษ์จันทร์
นางาม
ภาระศรี
น้อยตา
ใจเอื้อ
ค้าเจริญ
สีแดง
ศรีชาติ
ศรวิษฐานนท์
รันคำภา
รันคำภา
พิมพ์กรรณ
พรมแม้น
ศิริลาภ
จินดารอง
กาญจนเสริม
วรรณดร
ศิริพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบ่อหิน
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำข่า
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำข่า
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำข่า
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำข่า
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำข่า
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๘๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๙

เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายสุภัทร
เด็กหญิงสุภาวิณี
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายจารุวิชย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๐

เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๑

เด็กชายปรินทร
เด็กชายปารเมฆ
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กหญิงปยาภัทร์
เด็กหญิงวัลลภา
เด็กหญิงศรัณย์พร
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอดิศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๐๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๓๙

เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงเดือนฉาย
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธัญสุดา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงยุภาภรณ์
เด็กชายสนธยา
เด็กหญิงอนงค์ชิตา
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายปฐวี
เด็กชายปยะนันท์
เด็กชายกวี
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธันวา

นามสกุล
เรือนบุรี
หลายภา
หวังสุข
ปะทะเก
กรอบแก้ว
พุ่มจันทร์
รันคำภา
ผลทวี
กุจันทร์
รุ่งเรือง
โกศล
มุสะกะ
ช่วยสุข
กองแก้ว
สมหมาย
เดชอุ้ม
แก้วเหลา
เรืองรองสถาพร
ทองเบ้า
เหลากลม
วงทอง
พาลคำ
ลูกสีดา
พุ่มจันทร์
มุสะกะ
สมเนียม
แก้วกำ
ทีเขียว
ดีพัฒน์
พุ่มจันทร์
กุดเหลา
ทีเขียว
ใจโต
ชะโกฎ
สีหาพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่สูง

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไหล่สูง
๓๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๐

เด็กชายบัญชาพล
เด็กหญิงสุธาวี
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอัญชิสา
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงอุษณีย์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กชายเกียรติกุล
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจรรยพร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญภัส
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนิชาภา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายพรรษกร
เด็กหญิงวรัฐนันท์
เด็กหญิงทักษอร
เด็กชายธนวัตน์
เด็กชายศักรินทร์
เด็กชายศิริพัฒน์
เด็กชายสรวิทย์
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงสุรินรดา
เด็กหญิงอี้หลิง
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงธิดาวัลย์
เด็กหญิงนิยาพร
เด็กชายพศวัต
เด็กชายวชิรวิฐย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๔

นามสกุล

ถึงปดชา
หนูประโคน
สุเทวี
หมั่นสนาม
แก้วกำ
หมุนศรี
พิมสาร
วรรณจารุรัตน์
หาญชัย
ทีรวม
สายสมบัติ
สีสิงห์
รุจนสกุล
ถำหิน
กมล
กิ่งสน
เส้งอิ้ว
บุญชู
คำสิม
โพธิ์ทา
รวมคุณ
ศิริ
สมสาร
นาคสุนทร
หมุนศรี
บุตรราช
สีเงิน
คำแดง
ชนะพล
อุทัยแสง
จันทะปญญา
ชาฎา
ไหว้พรม
แสนชาลี
เด็กชายศาสตราวุฒิ จังอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว

๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนงัว
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกระเดียน
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดจุฬามณี
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๘

เด็กหญิงสุธาศิณี
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงณิชากุล
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กชายธีรนันท์
เด็กชายไชยภพ
เด็กหญิงนรารัตน์
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายอิทธิพล
เด็กชายสุทธิพงษ์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกิตต์วัชระ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๙

เด็กหญิงทักษิกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๐

เด็กหญิงภัทรินทร์
เด็กหญิงรสิตา
เด็กชายวันมงคล
เด็กหญิงอณัญญา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอภิเชษฐ
เด็กหญิงภัททิยา
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กหญิงณัฐวลัญช์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กชายรุจิภาส
เด็กชายวิชชาบูรณ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงณลาศินี
เด็กชายเนติภูมิ
เด็กหญิงวรัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๘๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๐๙

นามสกุล

เชี่ยวชาญ
หอมละมุล
สิงห์กล้า
รวยทรัพย์
ศุภนิกรณ์
สีบุดดี
สงวนพิมพ์
สนธิ
ทองพิมพ์
แก้วพล
อิวาตะ
วงศ์ทอง
พัดชา
คำมีภา
บุญรัตน์
บุตรขันต์
สะมัด
โกมลศรี
จันทะผล
วงงาม
ไหลหลั่ง
จำปา
อ่อนตาม
ธิมาทา
บรรดาตั้ง
สิถิระบุตร
คำหมูน
บุญไทย
บัวลอย
ภิญโยยง
แรกเรียง
วิชาชาติ
บุรีพัฒน์
กิ่งก้าน
โพธิคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเล้า

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเล้า
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล้า

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล้า
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเล้า

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ ๑๔๕)
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ ๑๔๕)
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ ๑๔๕)

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ ๑๔๕)
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแดง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแดง

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำคำ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดภาราวาส
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดปจฉิมณีวัน
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวินัย
สมพล
เด็กชายศรายุทธ จินาพร
เด็กหญิงศิริเพ็ญนภา สิงห์กล้า
เด็กชายอดิศร
สิงห์กัน
เด็กหญิงอรัญญา บุญเกิด
เด็กหญิงอินทิรา นันทะ
เด็กหญิงอมราพร จูมลี
เด็กหญิงพรนัชชา มงคลแก้ว
เด็กหญิงกรกนก โลหะชาติ
เด็กชายคุณากร คำพลี
เด็กหญิงญารินดา กันหาชาติ
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ ทรัพย์แสน
เด็กชายทิวา
จันทะศิลา
เด็กชายธราเทพ โพธิ์ทอง
เด็กชายธีรภัทร เครื่องกัณท์
เด็กหญิงพรรณชนิดา พิมพ์สาร
เด็กชายยศพล สุจริต
เด็กหญิงวิภารัตน์ สิงห์คาย
เด็กหญิงศศิธร บุญมา
เด็กชายจักรภพ เชื้อสูง
เด็กชายจิรวัฒน์ ทองเติม
เด็กชายญาณพัฒน์ ธรรมกันหา
เด็กหญิงมยุรา ทวีพัฒน์
เด็กชายวิทวัส
คำคง
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภาระเวช
เด็กชายภาณุภัทธ ตุ้มไธสง
เด็กชายศราวุธ ยุตวัน
เด็กชายอภิชัยยุทธ สำเภา
เด็กชายนครินทร์ ศรีคร้าม
เด็กชายรัชเทพ เอกทัตร์
เด็กชายวชิรวิทย์ วิลามาศ
เด็กชายวันศักดิ์ หม้อแก้ว
เด็กหญิงสุพรรณษา แก้วเหลา
เด็กหญิงอรพิชญา บัวแสง
เด็กชายอัครชัย เสนาอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาส้มมอ

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวง
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฮี
๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฮี
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพง
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแพง
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพง

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพง
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแพง
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๒๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอนสาย

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคอนสาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดชุมแสง
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๕

เด็กหญิงกิตติยา
เด็กชายจิรานุวัฒน์
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กหญิงนิรัชพร
เด็กชายปยพล
เด็กหญิงภัชวรรณ
เด็กชายภัทรพงษ์
เด็กชายภูริฑัต
เด็กหญิงสกาวใจ
เด็กหญิงอภิณห์พร
เด็กหญิงอรอุมา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๗๙

นามสกุล

แกะมา
หอมจันทร์
บุตุธรรม
บุญคำ
สองศร
สมานมิตร
สายเล็น
เกตุคง
นามบุตร
พสุนนท์
สองศร
นามบุตร
เด็กชายอักษรศาสตร์ แสงแก้ว
เด็กชายเอกรินทร์ โสมงาม
เด็กชายกวีวัธน์ ทองฤทธิ์
เด็กชายกิตติชัย บุญทศ
เด็กชายธนวัช
หลาทอง
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีศิริ
เด็กหญิงพรชนก ใจสว่าง
เด็กชายชวัลวิทย์ ทวีบุญ
เด็กหญิงฐิติมา กำไรงาม
เด็กหญิงปาลิตา พลแสน
เด็กหญิงปุณยาพร ใคร่นุ่นหลง
เด็กชายภาณุรุจ แพงพิศาล
เด็กชายวีระพงษ์ ทีฆะ
เด็กหญิงศิริวิภา พรศรี
เด็กหญิงสิริวิมล ลาธุลี
เด็กหญิงสุธาวัลย์ พิมพ์สา
เด็กชายกิตติพงศ์ บัวขาว
เด็กชายกิตติภพ เสาร์ศรี
เด็กหญิงจอมขวัญ โอสาน
เด็กชายชิษณุพงศ์ รู้สมกาย
เด็กชายธนากร บุญเติม
เด็กชายธีรวุฒิ สอนสั่ง
เด็กชายประสิทธิ์วุฒิเวชช์ สมาวัตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอนสาย

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างโพน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างโพน
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างโพน

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างโพน
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างโพน

๐๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงน้อย
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๓

เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงวิมลรัตน์
เด็กหญิงอรกานต์
เด็กชายธนโชติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๔

เด็กหญิงเกล้ากานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๙

เด็กหญิงปุณยนุช
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกฤตเมธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๐

เด็กหญิงกานต์ณิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๓

เด็กหญิงคณิศร
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงนันทิวา
เด็กหญิงปทุมมา
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงมณีรัตน์
เด็กชายยุทธการ
เด็กหญิงรัชดา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวรดา
เด็กชายวุฒิยา
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายอาคม
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๘๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๒๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๒

นามสกุล
บุญเย็น
พิมพ์สา
นามบุตร
ศรีพลรส
สุขสนาน
ทองปลิว
ใจเข้ม
จุใจลำ
ดีเมา
เหมือนตา
สาขา
ผิวละมุล
สองศร
ทิพย์ภักดี
สารบรรณ
แสงศิริ
คำแก้ว
โคตสมพงค์
สาระพันธ์
พสุนนท์
บัวเพ็ง
วงศ์มะลัย
ยินดี
สาริกา
พลสวัสดิ์
สิงห์กล้า
สิงห์เชื้อ
ทิมเจริญ
มีศรี
เขาสิงห์โตทอง
บุตรอ่อน
พวงมาลา
พิมพ์แน่น
มัศยามาศ
มัศยามาศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชัยพิพัฒน์
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ
วัดเกษมสำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงวันวิษา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงปนัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๐ เด็กหญิงพลอยไพลิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๗

เด็กชายโรจน์วัฒน์
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงจารุณี
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงนิชานัน
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพรรธิดา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายสรวิศ
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กหญิงจินดาพร
เด็กหญิงศศินัฏฐ์
เด็กหญิงสุพิดา
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกษิด์ิเดช
เด็กหญิงกัญญ์วรา
เด็กชายเฉลิมชัย
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายถิรวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๘

เด็กหญิงเทียมจันทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๙

เด็กชายธีรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๔๖

นามสกุล
โสภวงษ์
ศรีม่วง
หม้อแก้ว
สุขศรี
โคตรกว้าง
บุตรคำ
สายสิงห์
เหล็กดี
ยี่เข่ง
จำปาหอม
บุศบง
สิงสกล
ศิริ
คำพันธ์
แจ่มใส
พิมพาแสง
เหล่าสิงห์
พนาสันต์
ศรีธรรม
เชื้อสิงห์
เหล่าสิงห์
โคตรกว้าง
ยกครุฑ
พิมพ์แสง
อัจฉริยพัชร
ไขแสง
อินทร์ตา
พรอินทร์
บูระพิน
มีกุดเวียน
ยินดี
ศรีสุวะ
บูระพิน
ทักขะทิน
ปถพี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ

วัดเกษมสำราญ
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
วัดเกษมสำราญ
๒๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
วัดเกษมสำราญ
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
วัดเกษมสำราญ
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
วัดเกษมสำราญ
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
วัดเกษมสำราญ
๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
วัดเกษมสำราญ
๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
วัดเกษมสำราญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
วัดเกษมสำราญ
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล
วัดเกษมสำราญ
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเกษม
วัดเกษมสำราญ
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
วัดเกษมสำราญ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
วัดเกษมสำราญ
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
วัดเกษมสำราญ
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
วัดเกษมสำราญ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม
วัดเกษมสำราญ
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอนสาย
วัดเกษมสำราญ
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาพิน
วัดพาราณสี
สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๐

เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายพงศเณศ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายภัทรคุณ
เด็กชายวัชรภศ
เด็กหญิงวิรภัทรา
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงอมลวรรณ
เด็กชายอิทธิพัทธ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กชายธาดา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนัดธิดา
เด็กชายนิชคุณ
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงณัตฐากร
เด็กหญิงการเกษ
เด็กชายขจิต
เด็กหญิงธัญชิดา
เด็กชายธาวิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๒ เด็กชายณรรฐธกฤษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๔

เด็กหญิงภัทรรินทร์
เด็กชายเกียรติศักดิ์

เด็กชายคีตะ
เด็กชายธันวา
เด็กชายธีรติ
เด็กหญิงน่านนำ
เด็กหญิงปุณยานุช
เด็กหญิงผกามาศ
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กชายพัชรวาท
เด็กชายพัฒนากร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก

นามสกุล
เทียบหว้า
ดวงบุปผา
โมระดา
ใหลหลั่ง
บุญเปลี่ยน
สุดสี
ศุภลักษณ์
อุ่นชิน
โพธิ์ธา
คำภาแก้ว
พามี
แสนบุตร
สวัสดิพงษ์
อุ่นซิน
นามวงศ์ษา
แสนบุตร
โคตวงค์
ขันธ์แก้ว
กอดทอง
อาสา
ปยะราษฎร์
เพ็งสว่าง
บุญศรี
โคตรดก
อำพันธ์
สุขสายบัว
วรรณพรม
สินอินทร์
วรรณคำ
ต้นคำ
เสือชะเง้อ
โสดี
สำแดงภัย
หาระสาร
การสวัสดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาพิน
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพิน

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโหมน
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโหมน

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโหมน
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโหมน
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโหมน

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโหมน
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนจิก
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดพาราณสี
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภัทรนันท์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายนะกูณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๗

เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงสุกัณญา
เด็กชายกฤติพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๐ เด็กหญิงกัลยาณธรรม
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๑๙

เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงบุณยานุช
เด็กหญิงบุษรา
เด็กชายปฏิหารย์
เด็กชายพีระศักดิ์
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงรตนพร
เด็กชายรัชพล
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายธนกร
เด็กชายพีระเดช
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงชุตินันท์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายเทพฤทธิ์

นามสกุล

ริเริ่ม
สำแดงภัย
จิตรสังคม
สำแดงภัย
ผาหยาด
บุญชิด
วังกาวี
อินทร์ปง
แสนสุข
วงเวียน
หาญศรี
วงเวียน
เดชสำโรง
แก่นมี
มูลมณี
บุญเที่ยง
สุวรรณโค
พิลาบุตร
แก้วสว่าง
กุลโท
แดงวงค์
ดำน้อย
ขัมภรัตน์
นิ่มนวล
นนพละ
สิงสีทา
รัตนะวัล
ดำเนตร
จิตรจันทร์
อินโสม
อ้วนลำ
พลสวัสดิ์
เบญจวานิช
บัวเผือน
คำพิละ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระการ

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตระการ

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ

๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตระการ
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๖

เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงปราณี
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพรส
เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กชายรณเทพ
เด็กชายรัฐชานนท์
เด็กหญิงวรัชญา
เด็กหญิงวิริยาพร
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงศิริกมณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๘

เด็กหญิงสุชาลินี
เด็กชายญาณวัฒน์
เด็กหญิงทิวา
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายภูผา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนพดล
เด็กชายพลพัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายศิวะ
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงปรีชญา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงดวงกมล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๔

นามสกุล
ราชเสนา
กุลบุตร
ไชยผา
ไชยวิพรม
เรืองอ่อน
มามาก
คู่แก้ว
ไชยผา
วงษ์ศิริ
สาธรราช
กะกำ
วงค์กลม
นาคำแยก
มูลสันเทียะ
จำปา
ราชเสนา
ริเริ่ม
กำดำ
นางาม
มะโนมูล
ทันธิมา
ดาเหลา
อริยะภาพ
โสภา
รูปสิงห์
ทองพิมพ์
เพียชัย
สาระพันธ์
ถ่ายสูงเนิน
ศรีธัมมา
นพเคราะห์
อัปกาญจน์
บุตรโท
คล่องแคล่ว
โสระเวช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมือง
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขือง
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเขือง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเขือง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่า
๑๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
๑๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหลไหล่

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่

๐๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๐๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่

๐๔/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๒๕/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านแหลไหล่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดสังฆนิวาส
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๙๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๓

เด็กชายชยากร
เด็กชายสุพศิน
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กหญิงเมธาวี
เด็กชายวายุ
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กหญิงธวัลพร
เด็กหญิงมัญฑิตา
เด็กชายจักรกริช
เด็กหญิงณพัชญา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธราดล
เด็กหญิงนราวดี
เด็กชายพรสวรรค์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายอภิชาติ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงแก้วกัลยา
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กชายพรเทพ
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายชลชาติ
เด็กหญิงญาณสิริ
เด็กชายนภดล
เด็กหญิงมนณิษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๔

เด็กชายวริศณุพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๕

เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิภาพร
เด็กชายวีระพันธ์
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงอุษามณี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๘๙

นามสกุล
แก่นอากาศ
ทองห่อ
โชติ
ศรีพันธ์
แก่นมี
บุตรวงษ์
หลักธรรม
กลมเกลี้ยง
มนตรี
ประดับทอง
วงศ์สา
ฉิมพลี
แพงรูป
อุทปา
ขุนแก้ว
นนท์พละ
สีพรม
สมวาส
กำเหนิดสิงห์
ไชยแสง
อภัยรี
สุระมณี
สิงห์กล้า
วงศ์เสนา
วิจารณ์
ไม้น้อย
จันทร์สิงห์
ทุมมา
พูลสวัสดิ์
จันทร์ผล
ไม้น้อย
ไม้น้อย
บุตรา
ยี่เข่ง
มีพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่
๑๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแหลไหล่

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดยาลวน
๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึม
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึม
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคึม
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึม

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคึม
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาจับ

๐๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๑๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๐๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๒๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ

๑๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านกาจับ
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกาจับ
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยที
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยที
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยที

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดธัมมปติฏฐาราม
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดสว่างอารมย์
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายอาฒัยวัต
เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงจิตตราพร
เด็กชายณัฐธพงศ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปยรัตน์
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กชายภูผา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๑ เด็กหญิงวนิชดาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กชายอณุชา
เด็กหญิงอัจฉราวดี
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวีรพล
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายปาราเมศ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายอวิโรธน์
เด็กชายอัครพงษ์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญพัชญ์
เด็กหญิงกุลิสรา
เด็กชายคีตะภัทร
เด็กชายจีรศักดิ์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล

นามสกุล
หลักคำ
รอดภัย
ไม้น้อย
นพศรี
เนื้อทอง
พลัดเกตุ
พึ่งนา
โลมรัตน์
พุทธรัตน์
ทุนมาก
บุญพรม
สีหานาม
แสนรังค์
คำแก้ว
สาระพันธ์
ประทุมทอง
สร้อยทอง
หิมะคุณ
หงษ์ทอง
ยิ่งยง
วรรณวัตร
วามะชาติ
ทองผุย
ปาสิเก
วงศ์งาม
แสงสุวรรณ
รอบโลก
สมนิล
อ่อนศรี
แสงทอง
สำเภา
เรืองพรม
สำเนาวงค์
ยั่งยืน
บุญโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถำแข้
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแคน
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแคน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแคน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำแคน

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำแคน
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถำแข้(สาขาบ๋าหอย)

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดถำเต่า
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๕

เด็กชายธีรภัทร์
เด็กหญิงนพรัตน์
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กหญิงนิรชา
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายราชาเทพ
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กชายสหภาพ
เด็กชายสุจินดา
เด็กหญิงสุพัตตรา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงเพ็ญนภา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายปติ
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายวริทธ์ธร
เด็กชายศาตพล
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายอดุลมา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงกรวรรณ
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกลรัตน์
เด็กหญิงกัลญา
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๕๙

นามสกุล

นนท์คำวงค์
สุดตา
พาเลิศ
ชุมพร
ตราสี
สุขศรี
แก้วกนก
คู่แก้ว
สุดตา
ยั่งยืน
ศรพรม
คำพางาม
สมานมิตร
หลาทอง
หลาทอง
บุญวัง
อกผาย
สามฉิมโฉม
สีมาฤทธิ์
พันธ์แก้ว
ลอยหา
ปลื้มจันอัด
โมหมัด
นพศรี
จูมลา
ตันสกุล
สุวรรณกูฏ
สิงห์แจ่ม
ดาวัลย์
หัตถบูรณ์
ศิริพงษ์
เด็กหญิงขวัญพิชชา นพศรี
เด็กหญิงเขมิกา กันยายน
เด็กหญิงคริษฐา บุตรสิทธิ์
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา มีนุ่น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสมิง
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดนิคมเกษม
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๒ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๐

เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กชายจีระศักดิ์
เด็กหญิงจุฬารัตน์
เด็กชายเจริญวิทย์
เด็กหญิงชญานี
เด็กหญิงชญาภา
เด็กชายชนาธิป
เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายชลสิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๕

เด็กชายชัยภัทร
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายทวีชัย
เด็กชายทศพล
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนราชัย
เด็กชายนัฐพร
เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงบุณทริกา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๖ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๓

เด็กชายปรเมท
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยะชาติ
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงปุญญิสา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๔ เด็กชายปุณญาพัฒน์

นามสกุล
คำถา
วรรณา
อุดมกิจ
ชื่นใจ
เสือทับ
สมน้อย
ยงยืน
กำไรงาม
โพธา
อินจำปา
ลาหา
สีสุวะ
แก่นจำปา
เงินราง
อันถา
บุษบาล
ทันธิมา
ลายเมฆ
แสวงพันธ์
อุ่นตา
พิเคราะห์
ลูกศร
ชาวดร
บู่คำ
นราไชย
พรมจันทร์
บุดดารวม
โคตรดี
ศักดิ์สร้อย
พันธ์น้อย
ไท้ทอง
แถมวรรณ
ไชยผา
คงเมือง
ทวีพัฒน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๗

เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศ์ภัค

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๘

เด็กชายพรประเสริฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๙

เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงพราวนภา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงพัณณกร
เด็กหญิงพิชญ์สินี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๕๙๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๕ เด็กหญิงพิญญาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๖

เด็กหญิงพิมพกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๐

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงแพรวา
เด็กหญิงภนิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๑

เด็กหญิงภัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๗

เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายยศฐศักดิ์
เด็กชายยศวิชญ์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายราชวัตร
เด็กหญิงโรสรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๘

เด็กหญิงลักษณารีย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๒

เด็กชายวชิรพล
เด็กหญิงวนิดาพร
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวรายุทธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๓

เด็กชายวีรจักรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๔

เด็กชายวีรากร
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงศิภาดา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงศิเรมอร
เด็กชายศุภกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๑๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๒๙

นามสกุล
สุดหล้า
พิมาย
พิลานนท์
กำเนิดสิงห์
โสภา
เทียมทัด
ทองอ่อน
แสงหิน
ทองอ่อน
ลุนพิลา
วงศ์คำจันทร์
ไชยโย
เสระทอง
มูลประโคน
บุญเสก
ณ เชียงใหม่
ทองถนอม
นามดิษฐ์
สุวรรณโค
ทัดศรี
ตริกาเนียน
หอมจันทร์
ทองหล้า
บุญมาก
ศรศิริ
บุญคำภา
โพธิ์เงิน
ทิพรส
ศุภนิกร
เมืองแก้ว
ธงอาษา
สุวรรณกูฏ
ปวะบุตร
ลุกลาม
คร้ามช่วย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๐

เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสงกรานต์
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายสุรยุทธ
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กชายอธิปพงศ์

จันทะสิงห์
กุคำอู่
มั่นพุทธ
แผงวงษ์
ศรีทอง
คำโกน
แก้ววิหค
ถึงประชา
ทาบุดดา
จันดากุล
เรืองสา
แสดงจิตร
ผลบุญ
ต้นเกษ
มุสิกวงค์
รุ่งศรี
พลีดี
แดนดี
ตั้งหมั่น
ศรีบรรเทา
พ่อค้าทอง
ปอมแดง
ทองด้วง
พิณพงษ์
อกนิษฐานนท์
พลหาญ
คุ้มดอน
บุญประสิทธิ์
ส่องแสง
พิทยโทณุศาสตร์
เอี่ยมปาน
เพราะพืช
กันทะมา
ศรีวิสุทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๘ เด็กชายอัฑฒ์อริญชย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๓๙

เด็กหญิงอัมราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๗

เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอารียา
เด็กชายเอกพล
เด็กชายเอกมล
เด็กชายไอสูรย์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงปวริศา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๘

เด็กหญิงกมลพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๔

เด็กหญิงกรปภา
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายกฤติน
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงกัลยกร
เด็กหญิงกัลยกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๕

เด็กหญิงกานต์ชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๖

เด็กชายกิตติธร
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชลากร
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงฐานิดา
เด็กชายณัฎฐวี
เด็กชายณัฎฐากร โข่งเขียว

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๔๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๔

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล วัดบ้านดอนมากมาย
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๖๙๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณัฏฐภัทร หมายมี
เด็กหญิงณัฐรดา ทุมนันท์
เด็กหญิงณิชชญานันท์ ทาลา
เด็กชายเต็มบุญ เกษียร
เด็กชายธนธรณ์ ศิลา
เด็กชายธนากร กาละพันธ์
เด็กชายธนาทร รุ่งเรือง
เด็กชายธนาธิป วงเวียน
เด็กหญิงธัญชนก ดาผา
เด็กหญิงธัญญานุช การิโก
เด็กชายนพคุณ ก้อนศิลา
เด็กหญิงนพินประภา จันสุพรม
เด็กหญิงนภัสสร ชินพงศธร
เด็กหญิงนันท์นภัทร สาลีวรรณ
เด็กหญิงนันท์นภัส กองพล
เด็กหญิงนิสาชล วัฒนพรหมธาดา
เด็กหญิงบัณฑิตา สุวรรณผา
เด็กชายบุณยกร วงชมภู
เด็กหญิงปกิตตา ยางธิสาร
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา สีลับสี
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา หลุมทอง
เด็กชายปณณวิชญ์ วงษา
เด็กชายพงศ์ภานุ จันทร์ขาว
เด็กหญิงพชรอร ดาวัลย์
เด็กชายพัชรพล เผ่าก้อน
เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ กางกั้น
เด็กหญิงพิชญานันท์ ดอนมาลา
เด็กหญิงพิชญาภา แสนประสิทธิ์
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร กองแก้ว
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แสนคำเพิงใจ
เด็กหญิงพิริยาภรณ์ สีสุวะ
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนสุข
เด็กชายภูริวัฒน์ ไชยวิเศษ
เด็กหญิงรักชนก สารรัตน์
เด็กชายรุ่งเกียรติ สีมาฤทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงลภัสรดา แก้วพวง
เด็กหญิงลักขณาภรณ์ แกะมา
เด็กหญิงวริยาวรรณ ใจภพ
เด็กหญิงวิพรธิดา สุภาคาร
เด็กหญิงศรันญ์พร กาทอง
เด็กหญิงศศิวิมล ติดต่อ
เด็กหญิงศิรกานต์ ชัยน้อย
เด็กหญิงศิริวรรณ สุระพินิจ
เด็กชายศุภโชค วักจันทร์
เด็กชายสิปปกร นวลฉวี
เด็กหญิงสิริยากร ตรีนุรัตน์
เด็กหญิงสุตาภัทร พิทักษ์เทพสมบัติ
เด็กหญิงสุธีกานต์ โสมอินทร์
เด็กชายอธิคุณ ก้อนกลิ่น
เด็กชายอภิสิทธิ์ ทิพโอสถ
เด็กหญิงอรณิชา แปลงศรี
เด็กชายอเล็กซ์ ฟนีย์
เด็กหญิงไอยวริญท์ อินทร์เสนา
เด็กหญิงกฤติกา ศรีสะอาด
เด็กชายกฤษกร ไชยรัตน์
เด็กชายกฤษณพงค์ ชัยธานี
เด็กหญิงกัญญาภัทร ใจตรง
เด็กหญิงกัญญาภัทร ชินภาชน์
เด็กชายกัณฑ์เอนก เพียนอก
เด็กหญิงกัลยา หลุมทอง
เด็กหญิงกานติศา วงษ์สุวรรณ
เด็กหญิงจิรชยา เกษมสุข
เด็กหญิงจิระชะตา สมศรี
เด็กชายชนะพล กระแสกาญจน์
เด็กหญิงชลดา กาขาว
เด็กชายชาญชัย วะริสา
เด็กหญิงณัฎฐิรา ภาระเวช
เด็กหญิงณัฐกมล พิบูล
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์ ศุภนิกร
เด็กชายณัฐภัทร คืนดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๗

เด็กชายณัฐวรรธน์
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กชายดิลกธรรม
เด็กหญิงถวายพร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงทิพากร
เด็กชายธนกร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธนวรรธน์
เด็กหญิงธัญรดา
เด็กชายธานิน
เด็กหญิงนิติพร
เด็กชายปณวัตร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๘

เด็กหญิงปรมาภรณ์

บุญทศ
สายพันธ์
กาญจนวิวัฒน์
ยางธิสาร
จอดสันเทียะ
ชอบค้า
เหลืองโกวิท
แดนดี
มีแวว
ปอแก้ว
อินทร์แก้ว
สร้อยทอง
บุญโท
แก้วคำ
ทองปญญา
จรัสชัยโรจน์
บุญสาง
ฉานสูงเนิน
วรพิมรัฐ
อำไพพันธุ์
พสุนนท์
จันทรา
สายเพชรดิษฐกุล
กะนารักษ์
โคตรพันธ์
สุยะลา
สิงสีทา
มะราชลี
ตุ้มนอก
บุญยงค์
ยาวะโนภาส
จินดากุล
เสนาฤทธิ์
พันธุวัฒน์
ศรีวิวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๖๙

เด็กชายประกฎษฎิ์
เด็กหญิงปวัณรัตน์
เด็กชายปวีณ์กร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพิชญากร
เด็กหญิงภัควลัญช์
เด็กชายภัทรนันท์
เด็กชายภาคภูมิ
เด็กหญิงรัตนธิดา
เด็กหญิงวชิรญาณ์
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิรากานต์
เด็กหญิงศรัญรัตน์
เด็กหญิงศรุตา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสิทธินันท์
เด็กชายอภิรัฐ
เด็กหญิงอสมาภรณ์
เด็กชายเอื้ออังกูร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม
วัดกุญชราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๐

เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายกนกศักดิ์
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงญาณภัทร
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธีระภัทร์
เด็กชายนวดล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๗๙ เด็กชายประพันธ์ยุทธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๙

เด็กหญิงประไพศรี
เด็กชายปราการ
เด็กชายปวรุตม์
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กชายพชร
เด็กชายพลิศร์ชวิน
เด็กชายพสิษฐ์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูวเดช
เด็กหญิงวาสิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๐

เด็กหญิงศิโรชญาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๓

เด็กหญิงศิวพร
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสุริยะ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๔

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๕

เด็กชายไชยวุฒิ
เด็กชายกรรวี
เด็กหญิงณิชนันท์
เด็กชายศิริพงษ์
เด็กหญิงศุภัตรศร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๘๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๐ เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๔

เด็กหญิงจันทริกา
เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กชายนิรันดร
เด็กชายพงศธรณ์

นามสกุล
บานแย้ม
สีหานาม
สังคะวัตร
แนมขุนทด
กอแก้ว
เขมะโกศลสันติ
คำพล
กลิ่นกุหลาบ
นิยมสุข
แก่นจันทร์
เคนดี
ตุละตะอาน
แสงทอง
สุขเทศ
ชนะพาห์
อ่างศิลป
สีหล้า
ยัพไพศาลกุล
บุญพรม
สุริบุตร
มั่งคั่ง
ชิณวงศ์
คูณพรม
พุฒผึ้ง
แสนโคตร
ใจเดียว
ทิณเสวก
ปาแก้ว
พันพา
พรมจักร์
ทวีพัฒน์
ผาลีพัฒน์
เถาว์โมลา
ศรีธรรมมา
ปลายเนตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร วัดกุญชราราม
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๐๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๖

เด็กชายพรพิพัฒน์
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงศิริลักษ์
เด็กชายนิระตะ
เด็กหญิงฉันทนา
เด็กชายไชยพัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐนิชา
เด็กหญิงวชิรยา
เด็กชายวรากร
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายสุชานันท์
เด็กชายอชิระ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๗

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๔

เด็กชายกวินธาดา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กชายคมวิชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๕

เด็กหญิงจรรยารักษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๑

เด็กชายจักริน
เด็กหญิงจิตราพร
เด็กชายจีรวัฒน์
เด็กชายจีระศักดิ์
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กหญิงชลธิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๓

เด็กชายชาคริต
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กหญิงณัฐกมล
เด็กหญิงณัฐกฤตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๓๙

นามสกุล

แซ่อ้ึง
เถื่อนมูลแสน
ชื่นใจ
คำคูณ
เครือคำ
กานดารักษ์
นิ่มนวล
บัวโรย
โลมรัตน์
พิมพิสาร
วงศ์กลม
ชนะสกุล
สิงสีทา
แกะมา
นิคมรักษ์
วงษ์หมั้น
ผาไชย
คำแก้ว
แซ่โง้ว
ลานนท์
สายบุตร
จุใจลำ
แสนพันธ์
พรมหล่อ
สิริบุญญาวิวัฒน์
เครื่องจันทร์
สุดหา
ศรีสอน
สุขเกิด
ชาญเฉลิม
เชื้อท้าว
สุดหา
ยอดทอง
รณที
ร่วมรักษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดโพนสูง
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณัฐณิชา คงแกะ
เด็กหญิงณัฐธนิษฐา เลี่ยมทอง
เด็กหญิงณัฐนิดา เข็มทอง
เด็กหญิงดวงกมล เทพคุ้ม
เด็กชายเตวิช
สนุกพันธ์
เด็กหญิงทักษพร เสริฐสม
เด็กชายธนธร
บุญหลาย
เด็กชายธนพนธ์ บุญสุข
เด็กชายธนรัตน์ แจงธรรม
เด็กชายธนวัฒน์ แสงฉาย
เด็กชายธนานพ เข็มพันธ์
เด็กชายธาวิน
วิเศษชลธาร
เด็กหญิงธิติยากรณ์ สุวรรณกูฎ
เด็กชายธีรโชติ คำนาม
เด็กชายธีระศิลป บุตรงาม
เด็กหญิงนภาพร องอาจ
เด็กชายนรเดช สำเภานนท์
เด็กชายนราธิวัฒน์ สิมานุรักษ์
เด็กหญิงนฤมล โพธิ์ใต้
เด็กชายนัฏกวี เชื้อท้าว
เด็กหญิงนันท์นภัส จันทราทิพย์
เด็กหญิงนำมนต์ จันทร์ทอง
เด็กหญิงเนตรชนก ลายอุบล
เด็กหญิงปพิชญา ลานนท์
เด็กหญิงปภัสสรา สุจริต
เด็กชายปรัชญา ศรีพลากร
เด็กหญิงปราวดี รูปแกะ
เด็กชายปญญานธร รอบโลก
เด็กชายปณฑา เดโชพสิษฐ์
เด็กหญิงปยะธิดา ศรีเสาวลักษณ์
เด็กชายปยะวัฒน์ วงศ์พิมพ์
เด็กชายปุณณวิช หน่อแก้ว
เด็กชายเปรมยศ ทีเขียว
เด็กชายผดุงเกียรติ หงษ์ศรี
เด็กหญิงพัชรินทร์ โชติกาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพิชญธิดา ดวงพุฒ
เด็กชายพิตตินันท์ ฉลาด
เด็กหญิงพิทยารัตน์ โกมลศรี
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ บัวบรรจง
เด็กหญิงเพ็ญพิชา เชี่ยวสงคราม
เด็กชายภทรวรรธน์ วราพุฒ
เด็กหญิงภัทรนันท์ โสภะวงศ์
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ หอมอ้ม
เด็กชายรชต
ศรีถม
เด็กหญิงรวิภา สุขสร้อย
เด็กชายรัฐกาล หินนาค
เด็กชายเรืองฤทธิช์ ัย ชัยนำอ้อม
เด็กหญิงวรกมล บุญเติม
เด็กหญิงวาริชา แรมกระโทก
เด็กชายศตวรรษ แซ่โง้ว
เด็กหญิงศรัญญา ศุภนิกร
เด็กชายสรศักดิ์ ประสาร
เด็กชายสารัช
จันทร์สอน
เด็กหญิงสาริยา พะวัง
เด็กหญิงสิดาพร งามจันทร์
เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศุภวัชราภรณ์
เด็กชายสิริโชค ถำหิน
เด็กชายสุรเชษฎ์ การะเกษ
เด็กหญิงสุวิชาดา วงเหล็ก
เด็กหญิงสุวิชาดา ศรไชย
เด็กชายโสภณวิชญ์ ลำงาม
เด็กชายหฤษฎ์ ใกล้แก้ว
เด็กชายอชิรวัฒน์ งามสนิท
เด็กหญิงอภิณห์พร อมตเวทิน
เด็กหญิงอภิสรา สิงห์กล้า
เด็กชายอลังการ กอบเกื้อ
เด็กชายอัครเดช ล้วนคัด
เด็กหญิงเอื้องฟา ผาสุข
เด็กชายธนาศักดิ์ วรจันทร์
เด็กชายธีรเดช สมแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนตระการพืชผล

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนตระการพืชผล

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดบ้านดอนมากมาย
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๙

เด็กชายบวรทัต
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กหญิงปราริชาติ
เด็กชายคุณากรณ์
เด็กหญิงชนม์นิภา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายนครินทร์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอภิเดช
เด็กหญิงขวัญเรือน
เด็กหญิงปยะพร
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงสุรีย์พร
เด็กหญิงอนงศ์นาถ
เด็กหญิงอรจิตรา
เด็กหญิงอรไท
เด็กหญิงศศิพิมล
เด็กหญิงจุฑานันท์
เด็กชายวีระภาพ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๐

เด็กหญิงเพชรไพริน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๑

เด็กหญิงสุภานัน
เด็กชายกฤติธี
เด็กชายถาวร
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายพิทักติวงศ์
เด็กชายยศพนธ์
เด็กชายศักดา
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงณัฐญา
เด็กหญิงนิภาวรรณ
เด็กชายกณิกนันท์
เด็กชายธีระภาพ
เด็กชายศักดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๒๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๔

นามสกุล
พูลผล
เจริญชัย
พิมพิทักษ์
สมเสนาะ
แก้วกล้า
สว่างเนตร
โนนคู่เขตโรง
แสงสุวรรณ
สิงห์สถาน
พูลชัย
สุดถนอม
เจริญชัย
แสนยะมูล
คณะศรี
บุญเอื้อ
ผ่านผล
คณะศรี
วัฒนสิทธิ์
รักสนิท
สิ่งสุข
บุญลาภ
มูลสุรินทร์
กลมดี
สดหอม
งามสุข
ทองอาจ
วรรณหา
พันธ์คำ
ทองอ่อน
สิงห์สถาน
แสงทอง
ผิวเงินยวง
จันทะกลม
จันทร์หอม
เขาวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงโคน
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงโคน

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนขวาง
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดม่วงโคน
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดดอนขวาง
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๗๙

ชื่อ

เด็กชายศักดิ์พล
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายบารมีธรรม
เด็กชายวีระ
เด็กหญิงชัญญานุช
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงกิตติยา
เด็กชายอนุสรณ์
เด็กชายนิติพล
เด็กชายศุภกิจ
เด็กชายชวิศ
เด็กชายทัศเนตร
เด็กชายพีรัชชัย
เด็กชายอาชัญ
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายยศศักดิ์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายก้องยศ
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงศุภกร
เด็กหญิงกานต์ปภา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงมัทฑิตตา
เด็กหญิงศุวิมล
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กชายจิฬเดช
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงคำหอม
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายบุญเติม
เด็กชายดนุพัฒน์

นามสกุล
มูลเจริญ
เที่ยงธรรม
กอผา
จันทร์คำ
ยี่โถ
ผลทวี
ดำมา
กันตะบุตร
หอมดี
รสภา
ผลทวี
สมเสนาะ
ผลทวี
พินธุรักษ์
สมแก้ว
แซ่สุกาญจน์
สุขมี
สร้อยโชติ
พันธ์คำ
ตะเภาแดง
เขตบำรุง
ชูบุญ
ผลทวี
กลิ่นฟู
นรมาตย์
สมเสนาะ
บุญเต็ม
ทองคำใส
ขุ่ยภูมี
บัวมาศ
รูปใหญ่
แก้วสน
ตะเภาแดง
เข็มพันธ์
โล่ห์สุวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม

๓๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคาย
๐๗/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคาย
๒๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคาย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๑

เด็กหญิงพรธิดา
เด็กหญิงรติกานต์
เด็กชายภูรินทร์
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงคนัมพร
เด็กหญิงกัลญานี
เด็กหญิงนัทวรรณ
เด็กหญิงสมิตรา
เด็กหญิงปใหม่
เด็กชายณฐกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๒

เด็กหญิงพิทยาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๔

เด็กชายยศกร
เด็กชายณัฐพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๕

เด็กหญิงสมิตานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๖

เด็กหญิงสุทธญาณ์
เด็กหญิงอภัสรดา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงศุภวรรณ
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายภูบดินทร์
เด็กชายวรสิทธิ์
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายเจนณรงค์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงจิณห์วรา
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงนงนภัส

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๓๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๔

นามสกุล
คำจันทร์
กุณะ
มิมำพันธ์
พุทธจักร
ลำต้น
อินนอก
สรพิมพ์
สิมมา
ศรีแสง
อินทร์โสม
เซียงหว็อง
สุดชาดา
นามวงษ์สา
คางงูเหลือม
ภูทองเงิน
พิบูลนุรักษ์
พิบูลนุรักษ์
พันธ์สุยา
บุญยืด
ไชยพงศ์
สุริยะรังษี
ภาผล
มากดี
เจริญชัย
สิงหธรรม
สุขมี
เจริญชัย
พูลสุข
สุดอารมณ์
กล้าดี
รูปเลิศ
โคตรวงทอง
ทองสิน
สมศรี
มะลิทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาคาย
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดหนองเปด
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
วัดคำหว้า
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ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๕

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายกฤษณพล
เด็กหญิงพิชามญช์
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายนภสินธ์
เด็กหญิงวิลาสิณี
เด็กหญิงสุพัรา
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงนันทะนา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงธนิษฐา
เด็กหญิงภัณภา
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงษกร
เด็กชายกิตติ
เด็กชายเกียรติภูมิ
เด็กชายเชิดศักดิ์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายณัฐณรงค์
เด็กหญิงนงนภัส
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงปนัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๔ เด็กหญิงเพชรชรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๕

เด็กชายศรายุทธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๖

เด็กหญิงศิริญากรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๗

เด็กหญิงศิรินทร์ธร
เด็กหญิงสุจิรา
เด็กหญิงอโณทัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๔๙

นามสกุล
เจริญชัย
กิ่งจันทร์
แจ่มใสดี
คุ้มครอง
พวงเงิน
คูณดก
มากดี
เสาร์คำ
พรมผล
คุ้มครอง
ชมบูรณ์
มากดี
มากดี
ไชยะพรม
สมหมาย
สิงห์มุ้ย
เทพอาสา
ระเนีย
อ่อนสีบุตร
เถื่อนสันเทียะ
เสนาพันธ์
บานแย้ม
บุญศรี
พันธร
นำจั่น
โพธิสาร
วงศ์ไสย
เชื้อบัณฑิต
พงษ์ก่ิง
ปองเศษ
เกตุศักดิ์
ห่อโอทิพย์
ประทุมเลิศ
ราตรี
สายเมฆ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) วัดคำหว้า
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) วัดคำหว้า
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลี
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลี
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนตะลี
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งกบ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนตะลี

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งกบ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนพันชาด
๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนพันชาด

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดทองสวัสดิ์
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๓

ชื่อ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอภิริญา
เด็กหญิงอัญชลี
เด็กชายกวิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๔ เด็กหญิงจิตตราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๗

เด็กชายณัธพล
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายภณพิสิษฐ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๙

เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอรยา
เด็กหญิงจารุดา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายปรวริศ
เด็กหญิงลีลาวดี
เด็กหญิงวิลัยลักษ์
เด็กหญิงวิลาศินี
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุมาลี
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงชญานิศ
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายธนา
เด็กหญิงนิชานิน
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพรรณธิดา
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
เด็กหญิงลาภิศรา
เด็กชายศตวรรษ
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงธัญรัศม์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๕๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๔

นามสกุล
อุตราช
ฟาเหลื่อน
ศิลายศ
ทำสะอาด
อินทรัพย์
เพ็ญพงษ์
วัญญะ
บุญมาทน
กันยาพันธ์
ทำสะอาด
วรรณา
พรพพรหมภักดี
จันดาคูณ
มณีวัน
ประทุมเวียง
ศรีจันดา
จันทร์สมาน
สมภาวะ
พิมมาตร์
ศรีโสม
ชาบัวน้อย
ปราบจันดี
มาพันธ์
วัญญะ
คำจันทร์ดี
ทองคำวัน
บุญมาทน
บุตรโท
พุฒพิมพ์
ทำสะอาด
กุลธิ
สุขประเสริฐ
ยศสมบัติ
สารีอาจ
สังขะวรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดหนองอ้ม
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดปานาเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

เด็กหญิงมะลิวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๖ เด็กชายโกวิท
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๗ เด็กชายคณนาถ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๘ เด็กชายคัมภีร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๙ เด็กชายจักรกริช
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๐ เด็กหญิงจำปา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๑ เด็กชายชณาภัทร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๒ เด็กหญิงชนิกานต์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๓ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๔ เด็กหญิงชลดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๕ เด็กชายณัฐกร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๖ เด็กหญิงณัฐธิยา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๗ เด็กชายณัฐพงษ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๘ เด็กชายทวีศักดิ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๖

เด็กหญิงทิพย์เกษร
เด็กชายธัญเทพ
เด็กหญิงนภัสศร
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงนิชานาถ
เด็กหญิงนิพวรรณ
เด็กชายประดิษฐ์
เด็กหญิงปรียาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๗ เด็กหญิงแพรวพรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๖

เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายสฤษฎิ์ธนัส
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงอนุธิดา
เด็กชายอรงกรณ์
เด็กหญิงอัญชิษฐา
เด็กชายอาณาจักร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๗ เด็กชายเกียรติธนวัฒน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๑๙

เด็กชายจิรโชค
เด็กชายเจษฎา

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

แสนบุญ
ไชยพล
โลหา
พรมบุญ
เครืออนันต์
แนบชิด
รัตนเพชร
ทวีการ
คลังสันเทียะ
โคตรทารินทร์
เสนคำสอน
คำนิจ
สารีพันธ์
เกตุศักดิ์

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

พุทภิพักตร์
นนตะพันธ์
นนทะเสน
จันทกุล
สุขแสน
เครือวัลย์
ชานัง
สินทรัพย์
นันดิลก
แก้วมุกดา
หอมวัน
เหลาสะอาด
บุตรศรีสาย
ปาปะตัง
จันทะกุล
บุดดีวงศ์
บุญเรือง
ทิมาชัย
ชะนะนิล
วันโมลา
ทองล้วน

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๕

เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณิชาพร
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กชายทวีศักดิ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพงษธร
เด็กหญิงพรธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๖

เด็กหญิงแพรวพราว สารัชชู

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๗

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัธทราพร
เด็กหญิงเมทินี
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวิภารัตน์
เด็กชายศิริโชค
เด็กหญิงศิริพร
เด็กหญิงสุขนิรันดร์
เด็กหญิงหงส์ฟา
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงอนันตญา
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายรัชณพล
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายฐิชากร
เด็กชายฐิติพงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๔

นามสกุล
ระหาร
ทองรถ
สืบพงษ์
ไวยธรรม
แก้วพาปราบ
สิมณี
แดนดี
ทองรส
ขจรฟุง
สิงห์บัว
จันที
มังคะการ
สิทธิพร
ทุนกอง
กินรี
เกตุศักดิ์
คุณชาติ
ปราบจันดี
เกษแก้ว
อาจอ่อนศรี
ทำสะอาด
ทวีการ
ประทุมเลิศ
คำตะลี
อัปกาญจน์
บุญมาทน
อินทร์โสม
สีสุข
คำกระจาย
ม่วงแจ่ม
อินทร์ธิเดช
แก้วพระปราบ
ทิพรักษ์
มณีช่ืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
๑๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดปานาเกษม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๑๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๕

เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายดนัยโชค
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงริสา
เด็กหญิงสรรเสริญ
เด็กชายอนันทชัย
เด็กชายอนุชาติ
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกมลชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๘ เด็กหญิงกฤษติกาญน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๓

เด็กชายก้องไกร
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย
เด็กหญิงนำหนึ่ง

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๔

เด็กหญิงพรรณทิภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๒

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กชายพิชิตชัย
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงลูกเกด
เด็กหญิงวันณิภา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุนันดา
เด็กชายกฤตชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๓

เด็กหญิงชลนิกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๖

เด็กชายชิโณทัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายธวัชชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๘

เด็กชายภูรินทร์
เด็กหญิงรัตติการณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๘๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

หวดไธสง
ผลบุญ
สอนสิทธิ์
เจริญเชาว์
บาลแย้ม
แย้มวงษ์
สายแวว
เครือคุณ
หิตะรัตน์
มีสวัสดิ์

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

บุตรงาม
มะณีสังข์
สีจันดา
มณีช่ืน
วิชลิน
คำแพงจีน
พรมรัตน์
ภาคำวงษ์
ชุ่มเย็น
พวงจำปา
ตั้งจิตร
ราชปญญา
สร้อยปสสา
บุญทอง
สยามเยี่ยม
ทองคำสุข
สยามเยี่ยม
เจตนา
บัวแก้ว
วงษ์แสง
สายสมร
ใชยทุม
แก้วแจ่ม
ศิริเชิด
สามัคคี

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายวิระชัย จันทรง
เด็กชายวิระวัช จันทรง
เด็กชายอัครพงศ์ พลเมือง
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ศิรินัย
เด็กหญิงณัฐณิชา บูคะธรรม
เด็กชายนิติภูมิ สมชาติ
เด็กหญิงภาวิดา นูรักษา
เด็กชายสุวรรณภูมิ พรเพชร
เด็กหญิงจารุจันทร์ จัดไธสง
เด็กชายชนะพล ปริโยทัย
เด็กชายณัฐพร สายสมร
เด็กชายทศพล เรืองผาง
เด็กหญิงธิดาพร นวลเปล่ง
เด็กหญิงปราริตา จันทองพันธ์
เด็กหญิงวิภาดา สุพรรณ์
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มณีวรรณ
เด็กหญิงศศิธร ปองปด
เด็กหญิงสุภาวดี กาสี
เด็กชายอชิตพล ผิวเหลือง
เด็กชายอภิณโญ ผลจันทร์
เด็กชายเดชนรินทร์ คำโสภา
เด็กหญิงทิพย์นภา ทองละมุล
เด็กชายธนายุทธ อุตโร
เด็กชายอานนท์ วิริวรรณ
เด็กชายอำนาจ ขันทจันทร์
เด็กหญิงกัลนิกา พวงประยงค์
เด็กหญิงกัลยาวดี เหมอ่อน
เด็กชายคงพัฒน์ นามโคตร
เด็กหญิงแพรวา สีดี
เด็กหญิงฟาใส บัวทอง
เด็กชายรังสรรค์ สารเสนาะ
เด็กหญิงอภัญญา ทองด้วง
เด็กชายอัศวิน อาริกุล
เด็กหญิงวรรณิศา สีเหลืองนอก
เด็กหญิงณัฐธิดา ชาจุหวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองถาวร
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำงู

๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำงู
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำงู
๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดหนองสนม
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดปลาตอง
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๓

เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนรากรณ์
เด็กหญิงปทมาพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายไพศาล
เด็กหญิงรัตนา
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายศุภวุฒิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๔

เด็กหญิงสุพัชรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๕

เด็กหญิงธนวดี
เด็กชายธิวากร
เด็กชายธีรเดช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๘ เด็กชายพรหมหิรัณย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๒

เด็กชายพัฒนพงษ์
เด็กชายณัฐภัทธ
เด็กชายภัทรวัต
เด็กชายจีรวัตร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๔

เด็กชายฐิติกร
เด็กชายปฐวี
เด็กหญิงพรนภา
เด็กชายภูริทัต
เด็กชายศุภรัตน์
เด็กหญิงอัจฉรา
เด็กหญิงธีรดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๑ เด็กชายกฤษฎาวิวัฒน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๕๙

เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กชายปรีดา
เด็กชายศศิเดช
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายจิระพงค์
เด็กหญิงจิรัชยา

นามสกุล
อาจหาญ
ธ.นโพธิ์
สินธุประสิทธิ์
กองสุข
ศรีนาเรียง
สาริกา
จันทองพันธ์
ทุระพิน
สุดสะอาด
มณีสาย
รัชวงค์
สุภาพ
สนตาเถร
สายทอง
ประถมไชย
ปกปอง
บุตรสาวะ
ชุมอาจ
นูรักษา
โสรินทร์
อุริวงค์
จั่นพิมล
ทีฆะพันธ์
ช่วงชัย
สายเสนา
กุลวันดี
เอกทัน
ปองศรี
เบ้างาม
คชรักษ์
สีทากุล
บุญมาลา
คำจันทร์
สูงเรือง
คำแพงนาค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดเรือ
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห่อม
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่นคำนกเปล้า
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดกุดเรือ
วัดนาห่อม
วัดนาห่อม
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดหนองนำขุ่น
วัดบ้านบัวอารีย์
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๐

เด็กชายชิราวุฒิ
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิตาภา
เด็กหญิงทอฝน
เด็กหญิงทาสินี
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนนพัทธ์
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายนำชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๐ เด็กหญิงปราณปรียา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๖

เด็กหญิงปาลิน
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรรณธิดา
เด็กชายเมธาวี
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวงศกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๗

เด็กหญิงวลัยพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๘

เด็กชายวิชยุตม์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอดิสรณ์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอานัฐพล
เด็กหญิงอรดา
เด็กหญิงกมล
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณพล
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงขวัญฤทัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๔

นามสกุล
เพ็ญจันทร์
เวียงแก้ว
สร้อยภาพ
พิมพ์กรรณ์
สดกลาง
ศรีพรม
จันทะโส
เอกทัน
สุริเตอร์
พรมพิลา
ทรงครุฑ
พิมพ์เลิศ
กันยามา
ศิริบุตร
บุญเลี้ยง
เซี่ยงหลิว
คำแสนราช
คำจันทร์
แก้วสว่าง
โสประดิษฐ
วารี
คำรีมัด
กำไมล์
ไพจิตร
คำจันทร์
มูลเพ็ญ
โคตรศรี
วิถาระพันธ์
คันธะเนตร
คมสัน
นิ้วทอง
สาธุชาติ
วิสาร
อบคำ
โพธะเลศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๕

เด็กหญิงจันทกานต์ ศรีกระหวัน

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๖

ประทุมทอง
อักโข
พาหอม
สนทะวิน
จะโรนา
วิถาระพันธ์
แก่นทน
ปญโญ
พิมพ์สวัสดิ์

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๗

เด็กหญิงพรรณปพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๘

เด็กชายพุฒพล
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กชายวัฒนพงษ์
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิชสุดา
เด็กชายวีระยุทธ
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศราวดี
เด็กชายศุภโชติ
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอภิครรชัย
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอาริสา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๙

เด็กชายอิศรานุวัฒน์

คำจันทร์
สานันท์
นนทการ
พลกระโทก
ผลหอม
สาคร
โยติกา
สิงห์แจ่ม
คำมา
จันทะคุณ
รุ่งแสง
อินสุระ
โยธา
รสจันทร์
เฉลิมวงษ์
คำรักษ์
คชรักษ์
กรุณา
แสวงวงศ์
คันธเนตร
พยับวาริน
บุญใหญ่
มิสยาม
แสงสุข
ทะวงษ์เงิน

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๖

เด็กชายจินตวัฒน์
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายเจษดา
เด็กชายชัยนันท์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กชายดนุเดช
เด็กชายธนากร
เด็กชายธิพากร
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงบุญญาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๒๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๒๗

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๐

เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายชนะพล
เด็กชายชินภัทร
เด็กชายณัฐวัต
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีรโชติ
เด็กหญิงบุณยอร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์
เด็กชายพรหมพิริยะ

เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงพิชญากร
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงสุพรรณา
เด็กหญิงสุพรักษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๔ เด็กหญิงสุรัตน์ติการณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๔

เด็กหญิงอทิตยา
เด็กหญิงอรพินท์
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกันตพัฒน์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงณีรนุช
เด็กชายทรงกฤษ
เด็กชายธนกฤติ
เด็กหญิงธามิศา
เด็กชายธีร์ธวัช
เด็กชายนนทิพัฒน์
เด็กชายนพรัตน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายพสุธา
เด็กหญิงลักคณา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายวีระวัฒน์

นามสกุล
ดอกกุลบุตร
วงษ์ษาราช
อุจฉกรรณ์
นนท์วงษา
ใยสุข
เฉิดสกุล
มณีสาย
เถาว์ทอง
ผมทอง
พวงจำป
ปชชาเขียว
เทพเดช
ฝอยทอง
วงษ์ษาราช
สายสี
วงษาราช
พรมศรี
ดวงโสม
คูณราช
บรรพชาติ
สิมมา
บันเดาะ
ปอมหิน
ประสารศรี
บัวใหญ่
สระสิงห์
สิมมา
สระแก้ว
นันตริ
ศิลาบุตร
เถาว์บุญ
สิมมา
เห็มราช
ชัยชะนะ
ฤษดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบอน
๑๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๓

เด็กชายวุฒิชัย
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงสิทธิพร
เด็กชายสุภทัต
เด็กชายอนวรรษ
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอรนลิน
เด็กหญิงอนัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๔

เด็กหญิงกัญญาพัชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๕ เด็กหญิงปรัชญานันต์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงวรรณิสา
เด็กหญิงกนกนิภา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกฤตนัย
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กหญิงชญานุช
เด็กหญิงชวนันท์
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนิดา
เด็กชายธีรกร
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนัดธิการ
เด็กหญิงนำใจ
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปนเพชร
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายภูวมินทร์

นามสกุล
เหมราช
โคตจังหรีด
โพธิสาร
ดวงแก้ว
คำจันทร์
ดีจันทร์
ศรีทน
เหมราช
ชมชัย
รูนันต์
บุญมี
ยาเคน
ทารันต์
พลศรี
ปดทุมมา
ผาสุข
สีแสด
วิชัย
อุนาวงค์
บุตรพรม
พลศรี
บัวทอง
ห่อนิล
เสนาะศัพย
จำเนียรกุล
อ่อนดี
ทานุมา
สายคำ
คำพูล
มุคสิงห์
บัวใหญ่
นิลมะลัน
ไกยกิจ
คงทน
สุพล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าก่อ

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนแดง
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๐

เด็กชายรพีภัทร์
เด็กชายรสจพจน์
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวรชัย
เด็กชายวิชัย
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายพรรษกร
เด็กชายวรรษพล
เด็กหญิงศิริมณี
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงฐาปนีย์
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กหญิงรัชนก
เด็กชายวีรภัทร
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กหญิงจารุพิชญา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายทรงพล
เด็กชายธนกฤติ
เด็กชายธนะชัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายนิติพันธ์
เด็กชายปกรรัมณ์
เด็กชายประวิดชัย
เด็กชายพัสกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๔

นามสกุล
เงาศรี
วัลภา
นามบุญเรือง
บุตตะวงศ์
ปะวา
ทานุมา
สายันต์
มาลา
วิสินชัย
วิสินชัย
วิลานันท์
ผานันต์
สัตโต
ผานันต์
โคตะถา
แก้วงามสอง
บุลา
บัวศรี
สุทนัง
สัตโต
วงค์คำเหลา
ขันศรี
โกษา
คำเม็ก
ดำรงค์
โทรพัตร
เทศนา
สาริกา
ดำรงค์
พิลึก
หงษ์คำ
จันทำ
พุฒโท
พะทำโล
วงศ์ศรีแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย
๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดโนนเจริญ
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๔

เด็กชายรพีภัทร
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายวรเมธ
เด็กชายสุทธินันท์
เด็กหญิงสุวิมล
เด็กชายอชรายุ
เด็กหญิงอภัสรา
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กชายบรรณวัชร
เด็กหญิงอัฐภิญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๕

เด็กหญิงนันทิกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๖

เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงทิพย์ทิวา
เด็กชายปรวีร์
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวิริยาพร
เด็กชายวีรากร
เด็กชายศราวุธ
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสุกัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๗

เด็กชายอนันทวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๘

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๙

เด็กชายสุภนัย
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กชายพีรพล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายดำรง
เด็กชายเดชฤทธิ์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กหญิงปภัสสร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๖๙

นามสกุล
สรแสง
แดงวงค์
ปราบภัย
ผลาจันทร์
การิโส
พวงจันทร์
วาโส
ผิวเงิน
คำเหล็ก
ทินา
คูณเสมอ
ร่วมสุข
แก้วจันทร์เพ็ง
โภคทรัพย์
พ่อศรีชา
ชุมนวล
สุดเต้
สมรักษ์
สิงผง
รวยทรัพย์
สุกรี
ผ่ายเผย
เพ็งสา
คำจันทร์
ไกรศรีทุม
บุสรินทร์
วิชัยโย
เหมราช
หาโล
ปตตัง
ทองพิมพ์
เผื่อแผ่
เผื่อแผ่
สุขณ์ทอง
สิงห์ดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกแสง
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วง

๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำม่วง

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับไฮ

๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านทับไฮ
๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดทุ่งเพียง
วัดโพนแอวขัน
วัดโพนแอวขัน
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๐

เด็กชายศรัณยภัทร
เด็กชายกันตินันท์
เด็กชายฆนากร
เด็กชายโชคติการ
เด็กชายเดชอนันท์
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงเบญจภรณ์
เด็กหญิงปรียาภัทร
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กหญิงวรันยา
เด็กชายศศินันท์
เด็กหญิงภคพร
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๔

เด็กหญิงนภารัตน์
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กชายติณณภพ
เด็กหญิงศุภรัตน์
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอรนรินทร์
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายรัฐชาติ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจรัณชัย
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กหญิงน้องฝน
เด็กหญิงนุชรี
เด็กหญิงประวีณา
เด็กชายพรชัย

นามสกุล
อินทรพันธุ์
พลมาก
ปนตา
กัณหะบุตร
มะเดื่อ
บุญเรือง
แสงสันต์
ยางนอก
โสธาตุ
สร้อยมี
กานารัก
สังฆฤกษ์
จำปาเทศ
แสนทวีสุข
เกิดเจริญ
เพียะวงค์
พิลา
รุ่งเรือง
คำรักษ์
พูลทา
พวงงาม
อินธิแสง
สมพร
ใฝใจดี
ทารินทร์
เดชบุรัมย์
นีระมนต์
สีคำ
โคตมรรคติ
พัลวัล
ประมนต์
สิมโล
แก้วบุญคำ
ประพาน
สีถาการ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาไร่

๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาไร่

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไร่
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไร่
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาไร่
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งขอ
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโสกแสง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๒๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๕

เด็กชายพิชญางกูล
เด็กหญิงภาวิมล
เด็กชายภูชิตย์
เด็กหญิงมลธิตา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงรินรดี
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศิริกัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๓ เด็กหญิงสุรัตติกาญน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๓

เด็กหญิงอรญา
เด็กชายวรศักดิ์
เด็กหญิงจินตพร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงพีชยา
เด็กหญิงวิรดา
เด็กหญิงศศินันท์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายอโรชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๔

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๗ เด็กหญิงกัญญามณีกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๕

เด็กชายจตุรภัธทร์
เด็กชายชนาธิน
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายบุญญวัต
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายยุพราช
เด็กชายรัชชานนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๖

เด็กหญิงลัทธพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๗

เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงสิริอร
เด็กหญิงสุชานุช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๓๙

นามสกุล
ละม่อม
สุวรรณ
ธาดานิล
ดวงบุบผา
สมภาวะ
สมภาวะ
ดวงบุบผา
ชูสวัสดิ์
สายแวว
ดวงบุบผา
วงศ์ดี
จันทะโส
พิมราช
ไชยสีมา
เกษทอง
พุ่มพึก
ศิริจันทร์
ศิลาธร
คำมั่น
เนื้องาม
ปริญ
มาลาลี
เกษสุพรรณ์
ประทุมทอง
วอนอก
อินราช
โคกคำ
ยานะรมย์
ถิรานุวัฒนกุล
พันบุบผา
ศรีมารินทร์
วันสุภา
สีหาร
บุตรวงค์
นามวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วง

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วง
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดโนนสวาง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๑

เด็กหญิงสุธาวรรณ
เด็กชายพิษณุ
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายอธิชา
เด็กหญิงอนุตสรา
เด็กชายอนุพงษ์
เด็กชายอัครเดช
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกิตริยาภร
เด็กหญิงขวัญจิรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๒

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๔

เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายธนวัตร
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงบัญฑิตา
เด็กชายบุญยศักดิ์
เด็กชายปญจพล
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายวัชระพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๕

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๓

เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายอนันต์
เด็กชายนิมิตร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายกันตพิชญ์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กหญิงจรรยพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๔

เด็กชายเจริญทรัพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๒

นามสกุล
ทองทิพย์
ยินดี
สองคอน
กรุณา
ทองพาทำ
อุทัย
วิชัยโย
อ่อนสี
จันทะพรม
ศรีพระนา
ผลเพิ่ม
จันโท
สายพันธ์
ท่อนทอง
เนาวบุตร
ภามนตรี
สีดาล้อม
ปญญา
สร้อยละมุน
ศรีจันทร์
ปุนากรณ์
เกล้าถนอม
ลำพันธ์
พวงสร้อย
อ่อนสี
บัวใหญ่
รูปงาม
แห่งกลาง
สุดท้าย
ดีสะอาด
บัวลา
มาสาโสม
สายแก้ว
วงศ์ศรี
พานิช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฝงเพ
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำอุดม

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนว่าน
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนว่าน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดฝงเพ (บ้านโนนสวาง)
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดหนองบัวฮี
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๐๙

ชื่อ

นามสกุล

ยี่รัมย์
จอมหงษ์
จำปา
คำภานิล
นามโล
พันธ์ทอน
สุวรรณภาพ
ประถม
เชิดกร
ยุวะบุตร
เกษสุพรรณ์
แก้วกัณหา
กุลบุตร
นาคำมูล
มุธุวงศ์
พะสุมาตร
แผ่นทอง
คำสอน
พลศักดิ์
ทองแผ่น
ทองแผ่น
ประทุมทอง
สิงห์โคตร
วงศ์ชมภู
สุทธิ
เด็กหญิงอริสราภรณ์ กล้าใจ
เด็กชายอัศฎา ยาตะลี
เด็กหญิงไอลดา นามวงค์
เด็กหญิงธิตินันท์ ศาลาน้อย
เด็กชายวุฒิชัย ชัยณรงค์
เด็กชายธนพล สารีพันธ์
เด็กชายธนิต
เกษแก้ว
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ ศรีแก่
เด็กชายทินกร กันษา
เด็กชายธนภัทร นวลศรี
เด็กชายฐิตินันต์
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายทิวานันท์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายนัฐพงษ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงนิราภรณ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชรนันท์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กชายเมตตา
เด็กหญิงรุ่งไพลิน
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายสิทธิพจน์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กชายเหรียญชัย
เด็กชายอดิเทพ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตบหู

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางใหญ่
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางใหญ่

๐๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดปจฉิม
วัดยางใหญ่
วัดยางใหญ่
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๔

เด็กชายธนวัตร์
เด็กชายธีระพัทร์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายฤทธิรุทธ์
เด็กชายวิศรุต
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายยุทธจักร
เด็กหญิงสุภัตรา
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายอรรถพร
เด็กชายอานนต์
เด็กหญิงวรรณิษา
เด็กหญิงอรวรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๕

เด็กหญิงอุบลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๒

เด็กหญิงจิรวรรณ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรโชติ
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนลิน
เด็กหญิงปาณัท

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๓

เด็กหญิงพัชชานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๔

เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสายชล
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุธารินทร์
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอลิศา
เด็กชายธีรภัทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๔

นามสกุล
เดชอนันต์
แพงคำศรี
บุญเลาะ
เจริญ
แสวงวงค์
เกษา
ดวงศรี
ทองจันทร์
พินิจ
เปรี่ยมสติ
บัณฑิต
โอดงาม
พวงเงิน
ศรีพรมมา
ชนะพล
สุกรี
สุมาลีย์
ครองใจ
คำพล
คงภักดี
ภักดีล้น
ปริโยทัย
หมายหมั้น
คำศิริ
โต๊ะงาม
โทนผุย
สีหาบุตร
บุญลือ
สุกรี
ถาวิชา
บุญโสภา
พวงมาลัย
ไกรรักษ์
สุกรี
แหลมฉิม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านตาโม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดสวายน้อย
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๖

เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงจิดาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๗

เด็กชายนัธทวัฑฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๔

เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กชายภูริภัทร
เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงสุชานันท์
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรอุมา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๕

เด็กชายอิศรานุวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๖

เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๗๙

เด็กหญิงจิรวดี
เด็กหญิงธิราพร
เด็กชายนันทนัติ
เด็กหญิงบุญญาวีย์
เด็กชายประพล
เด็กชายภูวเนตร
เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงวิมลมณี
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายขวัญชัย
เด็กหญิงณัฐกุล
เด็กชายธนาฤทธิ์
เด็กหญิงธัญพิชชา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กชายปกรณ์
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปาณัทดา
เด็กหญิงพุทนิดา
เด็กหญิงสาวิกา

นามสกุล

พูลสวัสดิ์
โคตรตัสสา
ศิลาเพชร
บุ้งทอง
โพธิ์ภา
บุดดา
ยานสงัด
สุริโย
เกษมาลา
สารีบูรณ์
ขุนพรม
พารุนัย
พะละที
ไชยสำแดง
อินทร์ทองหลาง
มีธรรม
อนันต์
คำผัน
บู๋ทอง
ไชยสำแดง
ชินโคตร
ทวีวรรณ
บันลัง
จันริสา
รัตโน
ถิ่นนอก
รัตนาถ
ผาจบ
ลิวัน
หัตถกิจ
ผลหอม
จัตุลาเพศ
บุญอาจ
สาทำโล
อินพินิจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตาโม
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาโม

๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาโม
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสูง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสูง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๐๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนทอง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดโนนสูง
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๕

ชื่อ

เด็กชายอนันตศักดิ์
เด็กหญิงอรวรรยา
เด็กหญิงกัลย์สุดา
เด็กชายธนากร
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงสุดา
เด็กชายธีรวัตร
เด็กหญิงศริณญา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายกิตติพศ
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงปารวี
เด็กชายวรพงศ์
เด็กชายกิตติกรณ์
เด็กชายณัฐวุฒิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๖ เด็กชายต้องครรลอง
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๗

เด็กชายธนากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๘

เด็กชายปญญาวิทย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๖๙๙

เด็กชายปญญาวุฒิ
เด็กชายรุ่งเรือง
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงวลัยพร
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กหญิงกนิษฐา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงณกัญญา
เด็กหญิงศรัณรัชย์
เด็กชายสีหราช
เด็กชายอรรถพันธ์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกฤษฏา
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงโชติกา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๔

นามสกุล
พวงจำป
ผาจบ
บัวสระ
อารีชาติ
วงนะลา
โพนแก่น
โปร่งกลาง
กิ่งก้าน
หงษ์ลอย
นิคม
มีแสง
นาคำมูล
พรมสุวรรณ
ศรีอุ่น
พละที
วิลังษา
บุญกว้าง
ลครศรี
คำแหง
ศรีพรม
ราไชย
ลือโลก
ศรีนามะ
โคตรบุปผา
หมั่นมา
นิลพัฒน์
บุญจันสี
พรมวิชัย
ศรีสุทโธ
พานเงิน
ทิพมนต์
แว่นแคว้น
แซ่เย่า
วงหาร
คำสาย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า
๑๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยข่า

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๑๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบก
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบก
๒๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบก
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๐๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมิกาวาส
วัดธรรมิกาวาส
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดบกมันแกว
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๕ / ๒๙๐
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ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๕

เด็กหญิงณัฐจริยา
เด็กหญิงดวงเดือน
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนันทนา
เด็กหญิงปภาวดี
เด็กหญิงปาณิตา
เด็กหญิงวทัญุตา
เด็กชายวริทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๔๙

นามสกุล

รัตนะ
ประจงจิตร
พรมหอม
ศักดิ์สกุลศรี
ภูธร
ขันทอง
จันทร์สวง
จันทร์สวง
จันทร์สวง
เด็กชายวาทิน
สาเลศ
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เรืองศรี
เด็กชายอิทธิเดช กาสิทธิ์
เด็กชายกลวัฒน์ ศรีสุพรรณ
เด็กชายกิตติพงษ์ จิตเสนาะ
เด็กหญิงชนันธิดา โสนะจิตร
เด็กชายชนุดม ภูธร
เด็กหญิงชุติภา โสระสาน
เด็กชายณัชพล ศรีสุทโธ
เด็กชายณัฐพล ภูธร
เด็กชายธนเทพ โคตรบุบผา
เด็กชายธนวัฒน์ ตุละโก
เด็กชายปติศักดิ์ ระสิโน
เด็กหญิงพนัชกร ริปนโน
เด็กชายพันณา รัตนสิทธิ์
เด็กหญิงเพ็ญภาสสิษฐ ปฐมธรรมิก
เด็กหญิงรุ่งทิวา พันธราช
เด็กชายศิริเทพ ธรรมคุณ
เด็กชายสุทธิพงษ์ หงษ์จันทร์
เด็กชายสุรชา
ปริโยทัย
เด็กหญิงอรชา อักษร
เด็กชายกิตติทัต ดวงทอง
เด็กชายกิตติภูมิ สายคูณ
เด็กชายกิตติศักดิ์ บุตรบุราณ
เด็กชายคุณากร สาทำโล
เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างหอม
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุคันธาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๐

เด็กชายณัฐชัย
เด็กชายทัศนัย
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายนิรพันท์
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงพัชญา
เด็กชายรัตนชัย
เด็กชายศรัณธร
เด็กชายสัณห์ฤทัย
เด็กชายอภิณัฏฐ์
เด็กหญิงอมลรัตน์
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายชินวัฒน์
เด็กชายณรงค์พล
เด็กชายณัฏฐภัทร
เด็กชายดุสิต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธิติศักดิ์
เด็กหญิงปภาวรินท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๑ เด็กหญิงปรัชญาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๔

เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายปุณณภพ
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายพิชุตม์
เด็กชายพีระพล
เด็กชายรัตนกุล
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายอนันต์
เด็กชายอิศราเมษ
เด็กชายกฤตมุข
เด็กชายกฤษณพล

นามสกุล
นนท์ศิริ
จะโลนา
ดาวเรือง
จะโลนา
นนท์ศิริ
ศรีสวัสดิ์
บาลจบ
เทนโสภา
จันทร์พวง
รัตนศรี
คงศิริ
สีมอม
สุวะจี
ยะราช
จันริสา
ภักดีล้น
นามศรี
สรสา
วิยานันท์
โคตรจิตร
คัลไลลักษ์
สาทำโล
สุทนัง
คันธจันทร์
จะโลนา
คำทองเที่ยง
จันทะนา
ตุละโก
นามบุรี
เมืองกลาง
พวงลาภ
เกื้อกูล
คันธะเนตร
สายันต์
ตุละโก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๕

เด็กหญิงกาญจนา
เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายคมกริช
เด็กชายฉัตรตะวัน
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฐชญา
เด็กหญิงณัฐชนัน
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายทิวัตถ์
เด็กชายธนกุล
เด็กชายธรรมนูญ
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงเปมิกา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงมิรันตี
เด็กหญิงวัชรวรรณ
เด็กหญิงวารี
เด็กหญิงอคัมย์สิริ
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายเทวฤทธิ์
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กหญิงกุศลินี
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงกวินตรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๑๙

นามสกุล

ราศรี
อินต๊ะตัน
หัตถกิจ
กุตโต
ศรีอักษร
คงศิริ
คงศิริ
ธรรมพร
แพงทรัพย์
ปวันเนา
คำเพราะ
สุวรรณ
ศรีสุพรรณ์
ศรีดาชาติ
วงษ์คำ
วิสาท
เกษฎางศรี
ธรรมวิชิต
คำอดุลย์
สรสา
ทัดสี
โคกโพธิ์
ทุมทอง
โมคา
จันทร์สวง
สีถาวร
เถื่อนสุก
กาศรี
ศรีสุพรรณ์
ทีคำ
ศรีเล็ก
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิ์งาม
เด็กชายกิตติธัช มานุพันธ์
เด็กชายณัฐดนัย ลาโสด
เด็กชายณัฐภัทร วิลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแปก
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๗

เด็กหญิงดรุณี
เด็กชายธีรนัย
เด็กชายนภัส
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงวันชนก
เด็กหญิงสิริวรรณ
เด็กหญิงอิริยา
เด็กชายยุทธนา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๘

เด็กหญิงปรียานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๒๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๒

เด็กชายกนกศักดิ์
เด็กหญิงกรกมล
เด็กชายกรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๔

เด็กชายกิตติณัฏฐ์
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจรรยาพร
เด็กชายจิรศักดิ์
เด็กหญิงชาลิดา
เด็กหญิงณัจฉรียา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายดัสกร
เด็กชายเดชอุดม
เด็กชายทิวา
เด็กหญิงธนารีย์
เด็กหญิงธราทิพย์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธิวัตถ์
เด็กหญิงนรินทิพย์
เด็กชายนฤชัย
เด็กหญิงนิรันญา
เด็กหญิงบุญญาพร
เด็กชายใบข้าว

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๔

นามสกุล
บุราชรินทร์
เพ็งบุญ
กุลราษฎร์
คะอังกุ
สายตา
จันทนิตย์
ผาดี
จันทะศรี
ภูมิแสง
นนท์ศิริ
บุญงาม
ขันทอง
วงศ์สิงห์
เทียมทัศน์
ชิดเชื้อ
พิมเสน
สามิภักดิ์
ศรีจันทร์
หวังดี
แวววงศ์
วิรังษา
อ่อนจันทร์
โพธิ์ดี
โสมเกษตรินทร์
มั่นกิจ
ศรีจันทร์
สุจริตร์
ภาชะรัตน์
หารสาร
ลาพ้น
อ่อนท้าว
เพ็งแจ่ม
สุสดี
สีดา
กนกหงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบาก
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๓๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๕

เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปราบ
เด็กชายปยราช
เด็กชายพิชัยยุทธ
เด็กหญิงพิชานันท์
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายภานุวิชญ์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายราเชน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๖

เด็กหญิงวรรณารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๗

เด็กหญิงวริสราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๘

เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายวุฒิชัย
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงสุภาสินี
เด็กชายสุรสิทธิ์
เด็กชายอภิลักษณ์
เด็กหญิงอรปรียา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๙

เด็กหญิงอริยาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๐ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๘

เด็กหญิงอุษาศิริ
เด็กชายจักรวรรดิ์
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายประกาศิต
เด็กหญิงพรทิพย์
เด็กชายพสธร
เด็กหญิงศิริโชค
เด็กหญิงกมลนัทธ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๙

เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๘๗

นามสกุล
คณะพันธ์
สมผิว
คำสิงห์
วงศ์ศรีกุล
ปริหา
บัวใหญ่
ดาลาด
ผาหยาด
สมงาม
บุญพูล
จำปาทอง
บุราณสุข
พรมพันธ์
คุณโท
สีดา
แท่งหิน
ธานี
หอมเงิน
หาวงศ์
รูปเลิศ
ดอนโค
พุฒพิมพ์
ทองพิเศษ
ปริหา
บุญพูล
ลือเดช
วงศ์ด้วง
บุญล้น
นามสีสุข
เหล่าทอง
สัตย์สุวรรณ์
คุณพาที
กอแก้ว
หารวย
มะลิวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลวัดศรีเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองม่วง
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดศรีเจริญ
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๐

เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กหญิงกันธิชา
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงเขมิกา
เด็กชายคาวี
เด็กชายชลัท
เด็กชายเทวา
เด็กชายธีรพัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระพล
เด็กหญิงนารีรัตน์
เด็กหญิงนิภาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๒ เด็กหญิงเบญจวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๓

เด็กชายปฏิพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๔

เด็กหญิงปฏิมากรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๕

เด็กหญิงปภาวริน
เด็กหญิงปนนภัส
เด็กหญิงเปรมกมล
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กหญิงวรัชยา
เด็กชายศิรวัฒน์
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงเอื้อมขวัญ
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงธัญรัตน์
เด็กชายนพเกล้า
เด็กหญิงนฤมล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๔

เด็กหญิงนัทธกานต์
เด็กหญิงนันท์ญาพร

เด็กหญิงนิรมล
เด็กชายพรสวรรค์

นามสกุล
สัจสุวรรณ
มิ่งไชย
สร้อยมะลุน
วงศ์วัน
มณีเนตร
คำลุน
ขลุ่ยกระโทก
อูบคำ
พรมกอง
หนุ่มแน่น
ขันคำ
โมฬาศรี
จันทร์ส่อง
สมชาติ
แก่นทน
คำคูณ
บุปผา
บุญชื่น
คูณขวัญ
ศักดิ์คง
ศรีจวง
จาริอุทิศ
ศิริพงษ์
พันธ์ทน
จันทะศรี
ก๊กพิทักษ์
นำเกลี้ยง
จันดี
วิจารย์
ศักดิ์คง
สมจิตร
ขันคำ
บุตรคำดี
มีสติ
ทองคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๙

เด็กหญิงฟาริดาร์
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงศุภดา
เด็กชายสมปราชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๐

เด็กหญิงสิริญากรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๑

เด็กชายสุรวุฒิ
เด็กชายอัครพล
เด็กชายกวินภพ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กหญิงกัลยาณี
เด็กหญิงกุลณัฐ
เด็กหญิงเกสรา
เด็กชายจุฬากร
เด็กหญิงแจ่มใส
เด็กหญิงธัญญรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๒

เด็กหญิงปุณญาณัช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๓

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายศาสตรา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กหญิงสุจิตตรา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงกมลชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๒๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๐ เด็กหญิงกิตติยารัตน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๕๙

เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงธิตินันท์
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงปณิตา
เด็กหญิงปนัดดา

นามสกุล
คุ้มทรัพย์
แก้วพวงดี
กองแก้ว
ปราสัจจัง
นะโส
แก่นคำ
ยืนมั่น
มีบุญ
บัวใหญ่
บุปผาวัลย์
ครองบุญ
ไชยนาถ
การะกาม
ปดปอง
ยืนมั่น
ดาวัลย์
สาระพัฒน์
พรมกอง
บุตรจันทร์
ไชยรัตน์
ศรีสุข
พันธ์ทน
บุญทาทอง
เจริญสุข
โอธิเวช
ประทุมวงษ์
พละที
สุรพล
แสงแก้ว
ใหญ่ผา
สาทำโล
กัณหารินทร์
โคตรสุวรรณ์
ฤทธิ์สิงห์
ฤทธิ์สิงห์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดใหม่ทองเจริญ
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๐

เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสิปปภาส
เด็กชายสุธินันท์
เด็กหญิงอรฤทัย
เด็กหญิงอุทัยทิพย์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายณกร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายทินกร
เด็กชายแทนคุล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภธนดล
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายราชินทร์
เด็กหญิงสวิตตา
เด็กชายสัชฌุกร
เด็กหญิงสาริกา
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงสุภาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๔

นามสกุล

ยังจันทร์อิน
นุสนธิ์
บั้งทอง
พุ่มจันทร์
แก่นลา
กัญจะนา
ลือเดช
พลพวก
พรโสม
พรโสม
ศรีโคตร
วิสาตร์
ยาเลิศ
ทองเทพ
ลือเดช
มาพรม
วิฑูรย์
นนท์ศิริ
บุญประจำ
วุฒิยา
รอดคำทุย
สุรินโยธา
กุลเดช
มานุช
แสงทอง
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำอดุลย์
เด็กหญิงอรณิชา สายสมบัติ
เด็กหญิงอริสา บัวใหญ่
เด็กชายเอกราช สร้อยสูงเนิน
เด็กหญิงชุติมา แสนทวีสุข
เด็กหญิงฐิติพร ศรีแสง
เด็กหญิงดวงฤทัย สมรักษ์
เด็กชายทวี
ขาววงษ์
เด็กชายธนบัตร ไชโย
เด็กชายธนภัทร สมเพราะ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวแข้

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหัวแข้
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแคน

๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแคน
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
๑๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดศรีสุนทร
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม
วัดเขมาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๔๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายธีวรา
ศรีอาจ
เด็กชายนัณทวัฒน์ แสนทวีสุข
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปนลา
เด็กชายภูฤทธิภ์ ัทร กิ่นมณี
เด็กชายมานะศักดิ์ มาลา
เด็กชายมีโชค
ถนอมสุข
เด็กหญิงยุภาพร ลีน้อย
เด็กชายรณกร จันทะสิทธิ์
เด็กหญิงรัตนมณี ทองภา
เด็กชายวัชรพล พลพงษ์
เด็กชายศรายุทธ วงษาชัย
เด็กหญิงสิริขวัญ จันพูล
เด็กชายอติชาติ สุขขำ
เด็กชายอาทิตย์ โสภาทอง
เด็กชายกฤษณพัฒน์ ลีน้อย
เด็กชายกิตติพัทธ์ ผาดี
เด็กหญิงชลณิชา แสนทวีสุข
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ แสนทวีสุข
เด็กชายชินโชติ สีดา
เด็กชายศุภวิชญ์ ร่วมจิตร
เด็กชายอดิศร
วิโท
เด็กหญิงอธิชา นางาม
เด็กหญิงอภิชญา น้อยยาโน
เด็กหญิงอรทัย สุทธิแพทย์
เด็กชายกรดล
คำชุม
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญเนาว์
เด็กชายเจษฎา เนรวงษ์
เด็กหญิงนงนภัส พูลงาม
เด็กหญิงภัคนันท์ เชียงใต้
เด็กชายภูมิพัฒน์ มาลาหอม
เด็กชายวรภัทร แก่นลาภ
เด็กหญิงสุจิตรตรา ศรีแสงรัตน์
เด็กหญิงกัลญา บุญชาติ
เด็กชายเจษฎา กล้าหาญ
เด็กชายชนะชัย บัวเขียว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๑
๑๘/๑๑/๒๕๕๑

๒๐/๐๘/๒๕๕๑
๑๕/๐๕/๒๕๕๑
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

๐๘/๐๒/๒๕๕๒
๒๓/๑๒/๒๕๕๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๑
๐๑/๐๓/๒๕๕๑
๐๑/๑๐/๒๕๕๑
๑๒/๐๘/๒๕๕๑
๑๙/๐๖/๒๕๕๑

๑๐/๐๒/๒๕๕๑
๐๔/๐๕/๒๕๕๒
๒๒/๐๗/๒๕๕๒
๑๖/๐๕/๒๕๕๒

๓๐/๑๐/๒๕๕๒
๐๖/๑๑/๒๕๕๒
๒๙/๐๙/๒๕๕๒
๒๕/๐๙/๒๕๕๒
๓๑/๑๐/๒๕๕๒
๒๓/๐๕/๒๕๕๒

๐๗/๐๔/๒๕๕๓
๐๒/๐๓/๒๕๕๔
๑๗/๐๙/๒๕๕๓
๑๖/๐๓/๒๕๕๔
๑๔/๐๖/๒๕๕๓
๒๘/๐๕/๒๕๕๓
๑๒/๐๒/๒๕๕๔
๒๒/๐๑/๒๕๕๔
๒๗/๑๑/๒๕๕๓

๐๒/๑๒/๒๕๕๒

๑๐/๐๔/๒๕๕๒
๒๗/๐๑/๒๕๕๒

วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
วัดเขมาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๐

เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิพล
เด็กหญิงปาริชาต
เด็กหญิงพาขวัญ
เด็กหญิงเมธาวินี
เด็กหญิงลดามณี
เด็กหญิงวรัตน์ติยา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวินัย
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายอัครวินท์
เด็กชายจักรพงศ์
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กชายดลวัฒน์
เด็กหญิงธนัฏชา
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายนิรันดร์
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายพิบูล
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายภูผาหมอก
เด็กหญิงศิริรัตนะ
เด็กหญิงสาวินี
เด็กหญิงผกามาศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๔

นามสกุล
นำพุ
คำเห็น
จรลี
แสนสีสงฆ์
ทองเต็ม
ผิวทอง
เสนาะเสียง
อ้วนท้วน
จรลี
สายสมบัติ
ดีแสน
บุญจันทร์
อุปถัมภ์
โชคนัก
พูลทอง
ย่อมสระน้อย
ผลพุฒิ
จันทอง
มากเมือง
วงษ์วัน
เวชสาร
ศรีจันทร์อ่อน
โคตรตัสสา
สุขเอิบ
สิงห์สถาน
ดุจดา
กองสิน
พันเสมอ
ถมปด
ตราชู
แก้วมั่น
หล้าเพชร
อินทะสี
เชิดชู
บุญพงษา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๓๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) วัดมุจลินทาราม
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

วัดมุจลินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๕

เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายชยังกูร
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงษ์สิทธิ์
เด็กชายยุธนันท์
เด็กชายสมชาย
เด็กชายอนุวัต
เด็กหญิงอุรัสยา
เด็กชายพงศ์ศรัณย์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรโชติ
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายสุรศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๒

เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายกฤษฎากร
เด็กชายกิตติพล
เด็กชายกิตติพันธ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายญาณภัทร
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรเชษฐ์
เด็กหญิงนฤมล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๓

เด็กหญิงปรียาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๔

เด็กหญิงพรไพลิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๕ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๐๙๙

เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายเพชรัตน์
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงภาวิณี

นามสกุล
ยะริรมย์
คำอาจ
แสนทวีสุข
จิตรา
บุญพงษา
โชติรัตน์
สาที
วันทุมมา
แก่นทน
พิมพะไกรดี
อุดมแก้ว
สายสมบัติ
สายสมบัติ
ชัยราช
เขียววิไล
สายสมบัติ
ดอนโค
สิงห์มนต์
สิงห์มนต์
พุทธจักร
สายสมบัติ
นาคูณ
ทองล้วน
บั้งทอง
สิงห์มนต์
กาบแก้ว
ผลรักษ์
ปนทอง
คูณดี
พูลพวง
มูลเลอร์
หมั่นหนองทุ่ม
วงษ์ธนู
พุ่มจันทร์
คำชมภู

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งคำ

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๖

เด็กหญิงมัญฑิรา
เด็กหญิงเมขลา
เด็กหญิงละลิตา
เด็กชายสมรัก
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กชายวิรัลพัชร
เด็กชายศุภสิน
เด็กชายชัยเดช
เด็กชายบุณยกร
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กชายจิรันตน์
เด็กชายชิษณุพงษ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงรุ่งตะวัน
เด็กหญิงอมรวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๗

เด็กหญิงกัญญาพัชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๘

เด็กชายจิราภัทร
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายทวีเดช
เด็กชายธนัชชา
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กชายภูริณัฐ
เด็กชายวรนิษฐา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายศักดา
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกฤติน
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงณัฎฐณิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๔

นามสกุล
คูณดี
นนท์ศิริ
ชาอุ่น
ละดาดก
คูณตุ้ม
เถาว์โท
คำจันทร์
แสนทวีสุข
หนูหล้า
เปนมงคล
สาลี
หอมทรัพย์
คำรัตน์
สุพรม
แก้วปราบ
พัทณี
ขันคำ
บุญวัน
พิมจันทร์
พูลงาม
ขันคำ
จำศรี
เผ่าภูรี
ภูมะลา
โคตบับพา
คณะพันธ์
ทองเหลือ
โลมทอง
ฉัตรสุวรรณ์
พันธ์แก่น
ซึ่งพรม
พวงเพ็ชร
เทียมทัด
คุ้มเหล่ายูง
ถนอมรัก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) วัดมุจลินทาราม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูมะหรี่

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดมุจลินทาราม
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดศิริวัน
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๕

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายธันวา
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวศินี
เด็กหญิงศรีกุหลาบ
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายสุทธินัย
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย
เด็กหญิงอินทุกร
เด็กหญิงเอมธิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๗

เด็กหญิงกาจน์ชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๘

เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กหญิงณัฎฐริกา
เด็กหญิงธนาพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายปฏิพล
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภีมเดช
เด็กชายรังสรรค์
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอนงค์รักษ์
เด็กชายเอกภัทร์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธัชนนท์
เด็กชายพชรพล
เด็กชายภาคินัย
เด็กชายศรายุธ
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสิริพันธ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๙

เด็กหญิงกัญจนภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๖๗

นามสกุล
หารวย
เจริญรอย
รักผล
คำงาม
นามลีลา
คำประภา
ทองโบราณ
ทองโบราณ
ลีลา
สีดา
ลาวัน
นาคูณ
คำประภา
อุทา
ผันกลาง
พันธ์เปน
สายโรจน์
ฮามประกร
สีเกิ้ง
คำดี
สัตย์ธรรม
เสาขวัญ
สืบวงค์
ดวงมะลุ
เพียโคตร
ผลสินธ์
บุญครอง
ขุนศรี
เสาขวัญ
ผลอ้วน
ชัยเหนือ
ผมทอง
ช่วยชู
สายบุญ
ผากฎ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชมภู

๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดชมภู
๑๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๐

เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงตรีชฎา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายปริวัตร
เด็กหญิงปยธิดา
เด็กชายพัชร
เด็กหญิงรินดา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงชไมพร
เด็กชายธนาธิป
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายปยภัทร
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กหญิงพิไลวัลย์
เด็กชายภาณุพงศ์
เด็กหญิงวิรดา
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายองอาจ
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กชายชิษณุพงศ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงเพชรรัตน์
เด็กชายภาคิน
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงมณีรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๔

นามสกุล
แร่ทอง
ทุมมา
เสาขวัญ
เยือกเย็น
ขันตรี
พูลดี
เสาขวัญ
ทิพย์มณี
รักผล
จิตทวี
นำพุ
วัฒสิงห์
บัวพันธ์
แสนแก้ว
บุญรอง
ศักดิ์ซ้ายดา
คุณนาม
พันธ์โชติ
ปรุงเฌอ
บำเพ็ญ
หอมจันทร์
หาสุข
คำหารพล
มูลสินธ์
คำก้อน
ขลุ่ยแก้ว
คะเณตรง
สุดสุข
ทรายมูล
เสือทอง
ก้อนวิเศษ
นาล้วน
วิชามูล
สวัสดิ์ไชย
แฝงโกฏิ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๔๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๑

เด็กหญิงยุวดี
เด็กหญิงรัตนมณี
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงพรเพ็ญ
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงกลอยใจ
เด็กชายกิตติเทพ
เด็กชายกิตติภพ
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงบุษกร
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอธิติยา
เด็กชายอัครพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๓

เด็กหญิงกรรภิรมย์
เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กหญิงฝนทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๖ เด็กหญิงภัทรวฎาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๙

เด็กชายศุภวัฒน์
เด็กหญิงศุลีพร
เด็กหญิงณัฐริกา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๐

เด็กชายธีรภัทรพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๑

เด็กชายประภวิษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๒

เด็กหญิงปยดาพร
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงมนันยา
เด็กหญิงรัตติมา
เด็กหญิงสิเนห์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๒๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๘ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๓๙

เด็กชายณัฐพงษ์

นามสกุล
ฉัตรสุวรรณ
เพ็งสลุง
จันทคุปต์
สีหบัณฑ์
ลี้ไพ
ศรีสมุทร
วันใส
รัตนกุล
บันดิษฐ
พรมเสมอ
หาระวงค์
ยอดคำ
ธุระพันธ์
ศรีจันทร์
พาชอบ
เรืองศรี
ผลดี
ทาระวงษ์
มาลิลี
จันทบ
วีสเพ็ญ
โพหิรัญ
มูลรัตน์
บุญเนตร
พิทักษ์
คำใบ
ผลแก้ว
กาญจนพัฒน์
ธิวะโต
พารัตน์
วงศ์ใหญ่
ดรุณพันธ์
ดวงแสง
มะลิกลิ่น
ภูงามเชิง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ

๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๐๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์)

๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๓

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอธิชนันท์
เด็กหญิงอภิญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๔

เด็กหญิงกาณณภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายเด่นชัย
เด็กชายธนารักษ์
เด็กหญิงเนาวรัตน์
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายปภาวิน
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กชายสิทธิศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๔

เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายสุริยา
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกรเดช
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กชายธนพงษ์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงบุณธิดา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงพลอยธิชา
เด็กหญิงพิรญาณ์
เด็กชายภีมพัฒน์
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงอรกช
เด็กหญิงอริยา
เด็กชายอัครชัย
เด็กหญิงอัฐมา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายวีระพงษ์
เด็กหญิงจีรวรรณ

นามสกุล
มูลสิน
พันธง
ถนอมทรัพย์
ดวงคำ
บัวใหญ่
ศักดิ์ศรี
นามประสพ
แสนทอง
ผิวละเอียด
สุขบุตร
ปะระมะ
เพชรดี
รองสำลี
ทองปน
ดวงคำ
โพธิเงิน
สุกใส
จอดนอก
มูลศรี
หนองบัว
รำไพ
พรรณาภพ
ขวัญคำ
แสงแก้ว
ตะติยะสุนทร
พันธง
วงษารัตน์
ผาใหญ่
บุญยิ้ม
บุญรอง
โชคนัก
สุรินทร์งาม
จิตจร
เจริญเร็ว
ขันสะอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๕

เด็กหญิงชลดา
เด็กชายเตชิต
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนนทวัชร์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กชายพาทิศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๔ เด็กหญิงพิมภาภรชนก
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๖

เด็กชายรวิพล
เด็กหญิงรัฐเทวี
เด็กหญิงวราพร
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กหญิงอริศรา
เด็กชายอาคม
เด็กหญิงกัณฑิมา
เด็กหญิงพิมพิษา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กหญิงธันยกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๒๙๙

เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงพัชญธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๐ เด็กหญิงพิมพ์ประภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๐๙

เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายภานุกร
เด็กชายรัฐภาค
เด็กชายทนงเดช
เด็กหญิงพิชาพร
เด็กชายก้อง
เด็กชายกิตติภูมิ
เด็กชายจักรี
เด็กหญิงจิดาภา

นามสกุล
ทาสมบูรณ์
ธรรมญา
นนท์ศิริ
แก้วคูณ
ศรีสมุทร
แก่นทน
สนิทชัย
ทองดี
ธรรมญา
สายทอง
บุญล้อม
สุนทอง
เจริญผล
บุนนาค
แปนสุข
กิจชม
บุญล้อม
ดาวงศ์
นามวงษา
สามงามพุ่ม
ทองสว่าง
เย็นเสมอ
สุดสุข
แสนทวีสุข
พ่วงรับ
จันทร์เพ็ชร
แสงส่อง
เสาแก้ว
อินมณี
ชาติมนตรี
สายสมบัติ
บัวสี
แสนทวีสุข
ทองพุ่ม
ดรุณพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยอดดอนชี
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดดอนชี
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๓

เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กหญิงธันยธรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๔

เด็กหญิงพรรณพิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๔

เด็กหญิงรจิตพิชญ์
เด็กหญิงลักษิกา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายศิวัช
เด็กชายสราวุธ
เด็กชายโกวิทย์
เด็กชายเขตโสภณ
เด็กชายคมานพ
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชานน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๕

เด็กหญิงทิพย์อักษร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๖

เด็กชายธนดล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๗ เด็กหญิงนริษฐาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๘

เด็กหญิงพรประวี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๒๙

เด็กหญิงพิมประภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๕

เด็กชายพีรพล
เด็กหญิงภัทราภัค
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงกชกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๖

เด็กหญิงกัญญรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๗

เด็กชายคฑาวุธ
เด็กชายทิวัตถ์ชัย
เด็กหญิงนิติยา
เด็กหญิงปทมพร
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กชายศรัณู
เด็กหญิงศรัณยา
เด็กชายอินทนนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๔

นามสกุล
ปนทอง
สุโภภาค
นามวิชา
สุทธิกุล
บุญเจือ
ทองนอก
พูลมาศ
บูระสิทธิ์
ยอดจันทร์
กองแก้ว
ผลรักษ์
ดรุณพันธ์
บุญมา
สีแสด
ดอนโค
นาถาบำรุง
ศรีโสภา
บัวใหญ่
พุทธจักร์
บัวใหญ่
เรือนเจริญ
บัวลา
สนธิ์ใหม่
อนันตบุตร
เพิ่มพร
เรือนฤทธิ์
แก่นอ้วน
ต้นสิน
พรหมรักษา
สินธุ์เธาว์
ศรีคิรินทร์
เรือนสายแก้ว
ศักดิ์ศรี
บัวแพร
นนท์ศิริ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดดอนก่อ
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง
วัดโนนสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๗๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงไอรดา จันทะเกษ
เด็กชายณัฐวุฒิ นัยพรม
เด็กชายเดชดนัย แก้วประชา
เด็กหญิงพรรณนิภา สายแวว
เด็กชายชยพัทธ์ มุทาวัน
เด็กชายชลธิศ
พุตะวงค์
เด็กหญิงณัฐฐณิชา หาญชนะ
เด็กชายธีรภัทร์ ตามบุญ
เด็กหญิงบุญญปญญ์ บุญหล้า
เด็กหญิงพรนัชชา พูลทอง
เด็กหญิงพิชญาภา หอมสินธ์
เด็กหญิงภาขวัญ ธรรมพิทักษ์
เด็กหญิงเมฆขลา แก่นจันทร์
เด็กหญิงรุ่งนภา แว่นระเว
เด็กชายศิรสิทธิ์ โสมเกษตรินทร์
เด็กชายศุภณัฐ กอจันทร์
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สายยืน
เด็กหญิงอรรถยาพร แก่นจันทร์
เด็กชายกิตติพจน์ นาจาน
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ตามบุญ
เด็กชายชัชวาลย์ มิ่งแนน
เด็กหญิงฐานิต พรมไชยา
เด็กชายณบวร นาจาน
เด็กชายธนกฤต เกิดดี
เด็กชายธีรวัฒน์ โพธิ์ชัย
เด็กชายนิรุต
นาจาน
เด็กชายพนธกร สาระคำ
เด็กชายยศกร
บุญธรรม
เด็กหญิงวัชราภรณ์ จาดฮามรถ
เด็กชายศุภกฤษ ดวงแก้ว
เด็กหญิงอารียา คูณดก
เด็กชายกฤติพงศ์ โคตร์คำ
เด็กหญิงกัญญาพัชร นาคำ
เด็กชายกิจติภูม วงกลม
เด็กชายจตุพล วงค์กลม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๙/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสว่าง
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดราษฎร์เจริญ
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณฐพร
เด็กชายณัฐนนท์
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธีรนัย
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนันทิตา
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายปณณธร
เด็กหญิงปยพร
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพงศภัค
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชญาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๕

เด็กหญิงพิมพกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๖

เด็กชายพีรภาส
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กหญิงภูริชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๓๙๙ เด็กหญิงมณฑกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๐

เด็กชายมรกต
เด็กชายรุ่งรดิส
เด็กชายลิขสิทธิ์
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายอนันดา
เด็กชายอนันต์สิทธิ์
เด็กชายอภพ
เด็กชายอรรคพันธิ์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายชัชนันต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๒

เด็กชายเชิดพงษ์
เด็กชายภานุพัฒน์
เด็กหญิงจอมขวัญ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๔

นามสกุล
จันทร์เทพ
ชาวนาแปน
แสงทอง
นาจาน
เกษมณี
นาจาน
สัตยากุล
แปลงศรี
นาจาน
บุญพรม
โพธิ์ชัย
โคตะการ
สิทธิ์ประกร
ไชยโคตร
ขันแก้ว
จูมทอง
ดวงแก้ว
ถนอมทอง
กงซุย
ขันตรี
แก้วแสง
ขันแก้ว
บุญเนตร
พรมทา
พันธ์งาม
นามวงษา
สิงบำรุง
ทองเทพ
นาจาน
ไกยวงค์
นาจาน
แก้วดอน
ไวว่อง
ศรีคราม
คำดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาจาน
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๕

เด็กหญิงชญานันท์
เด็กชายชินวร
เด็กหญิงดมิสา
เด็กชายธนพล
เด็กชายบุญอนันต์
เด็กชายปฏิพล
เด็กชายปญญา
เด็กชายพงทิศ
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายพัทธพล
เด็กหญิงภควภร
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กชายวันชัย
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายสมชาย
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงอุดมดี
เด็กชายสิทธิพร
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงจิตติการณ์
เด็กชายชัยนันทน์
เด็กชายโชคดี
เด็กหญิงณิชากรณ์
เด็กหญิงดวงใจ
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงเนริศา
เด็กหญิงบุญธิตา
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงพราวนภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๔๙

นามสกุล

แก่นคำ
สุขเต็มดี
ทวนทอง
บุญช่วย
มิ่งมูล
นาจาน
เครือเนตร
โสภากุล
สุทธิกร
ริมทอง
อินทมาต
แสนทวีสุข
ภูดีทิพย์
สุดแสง
แคล้วสูงเนิน
วงค์ชมภู
ผลดิลก
หาทรัพย์
พิมพันธ์
อ่อนดี
เพิ่มดี
แก้วดอน
พลพงค์
มากดี
ถิ่นนุช
ชายแดง
ทองปน
รัตนพันธ์
สีเทา
ชินศรี
พุดชา
เด็กหญิงพิมพ์ชนาถ มากดี
เด็กหญิงวรกานต์ แก้วภู
เด็กหญิงวรรณิดา สิงห์ทา
เด็กหญิงวิภาดา ก้านคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหว้า
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้า

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๐

เด็กชายศรัณภัทร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงภาวินี
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพีระภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๕ เด็กหญิงภัทรทราภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๖

เด็กชายมงคล
เด็กชายศิวกร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิสร
เด็กชายตรัยคุณ
เด็กชายแสงสุรีย์
เด็กชายราเมศวร์
เด็กชายสรชัญ
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายกนกพล
เด็กชายกวิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๔

เด็กหญิงกาญจนศิริ
เด็กหญิงกานติป์ ฐม

เด็กหญิงกานติมา
เด็กชายขจรศักดิ์
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงชลดา
เด็กชายชาคริต
เด็กชายชินกร
เด็กหญิงฐานิตา
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายณัฐวีร์
เด็กชายธนากรณ์
เด็กหญิงธัญชนก

นามสกุล
ลายทอง
ทองเฟอง
พงษ์ม่ิง
บุญสุข
ปตวงศ์
บุญเย็น
ชินนะรี
นันใจ
แสนทวีสุข
ขันแก้ว
โพธิศาล
ศรีชาเนตร์
สบายสูงเนิน
พ่อกว้าง
พละกุล
พุ่มแย้ม
เหล่ามา
อ้วนลำ
กุลโชติ
แก้ววงศ์ษา
หงษ์ศรี
สมศรี
เหล่ามา
กัณหาชัย
แก่นจันทร์
เพชรรักษา
คำผุย
แสงแดง
ดุนีรัตน์
เสโส
บ้งพรม
เพ็ญภักต์
สาระภี
อินทร์สุวรรณ
พานิรัมย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังพอก

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังพอก
๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก

๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านวังพอก

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านวังพอก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนปญญารักษ์เกรียงไกร
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๑๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๓๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดหนองอุดม
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงธัญชนก สันติรงยุทธ
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำสว่าง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ต่อมคำ
เด็กชายธีรพงษ์ แสงแดง
เด็กชายนพเก้า แก่นจันทร์
เด็กชายนวภัทร์ ถานะวงศ์
เด็กหญิงนันทิกานต์ เพ็ชรสูงเนิน
เด็กหญิงนารี
แสงแดง
เด็กหญิงเบญญาภา รัตนมูล
เด็กชายกรณรงค์ วงศ์สุวรรณ
เด็กหญิงชุติมา โสดา
เด็กชายโชคชัย กลิ่นหอม
เด็กหญิงณัฐกมล ผันกลาง
เด็กชายณัฐวุธ ทองแสน
เด็กชายนพเก้า พานแก้ว
เด็กหญิงปุณยาพร พิมพาโห
เด็กหญิงพิชญ์วดี โสดา
เด็กชายพีรพงษ์ ยันสูงเนิน
เด็กชายภาคภูมิ จารุเกษม
เด็กชายรัตติกาล เพิ่มศรี
เด็กชายสมภพ สุดสงค์
เด็กชายสิทธิชัย จันทชารี
เด็กหญิงจิรภัทร กุลโชติ
เด็กหญิงชญาดา จันทาทอง
เด็กชายธนกร
วิลัย
เด็กหญิงพัชรดา เหล่ามา
เด็กชายภัทรพงษ์ ชมภู
เด็กชายภูรเนศ โสดา
เด็กชายฤทธิพล สุพรรณนนท์
เด็กหญิงวรรณรดา กันยาเนตร
เด็กหญิงศุภัทรฌา ห่อศรี
เด็กชายเศรษฐวัฒน์ คำขัน
เด็กชายสถาพร สายใจ
เด็กหญิงสิรินรักษ์ มะลิงาม
เด็กหญิงสุกันตา สายเสน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๐

เด็กชายสุริยา
เด็กชายเอกวัฒน์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายคมกริช
เด็กชายจารุเดช
เด็กหญิงฐิติภัทรา
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายอธิชัย
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงกฤตพร
เด็กชายกันทร
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายเจริญโชค
เด็กชายฉายชนม์
เด็กชายเฉลิมฤทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๕

เด็กชายดานีอัล
เด็กชายเตชพัฒน์
เด็กหญิงทิพธิดา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนพรุจ
เด็กหญิงนันธิยา
เด็กชายปยะ
เด็กหญิงพรรณสา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๖ เด็กหญิงพลอยไพริน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๙

เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงสุวรรณี
เด็กชายปรัชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๐

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๑

เด็กชายขัตติยะ
เด็กชายฐิติพงษ์
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงธิดารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๔

นามสกุล
นวลอินทร์
จันทร์สด
ทาวี
แก้วเนตร
บัวถา
เจริญสุข
โขมะนาม
แสงแดง
กุลโชติ
บุตรจันทร์
แสงแดง
สังขะวัน
วาศโพธิ์กลาง
บุญคำภา
บุญคำภา
คาริมาเอล
ทาวี
ทองศรี
บุญเจือ
คำสา
จารุตัน
แสงแดง
แซ่ภู่
กุลโชติ
สังขวัน
วงทองนิล
บัวศรีพา
สายทอง
มะคะวา
เมืองซ้าย
สมตัว
จันทมาศ
ภูงาม
ศรีสว่าง
เครือวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
๒๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำมณี
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมณี
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี

๒๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำมณี

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๕๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๔

เด็กหญิงศรัณยา
เด็กหญิงศศิมา
เด็กชายศิระศักดิ์
เด็กชายสมพร
เด็กชายสินมหัต
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงอุรัศยา
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายเบด
เด็กชายอัครวินท์
เด็กชายปรีชา
เด็กชายกฤตธนกร
เด็กชายขจร
เด็กชายธาดา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงใบตอง
เด็กชายปพินวิช
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงกาวิตา
เด็กชายธีระ
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงวิญชาดา
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงจิระนัน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๕

เด็กชายพิพัฒน์พงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๘

เด็กหญิงสุกัลยา
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๙

เด็กชายเดชาวัต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๘๗

นามสกุล

เพิ่มศรี
ศรีกุลวงค์
สมคิด
ทานาฤทัย
ธัญธีระ
สุภวรรณ์
สว่างเรียน
สมตัว
ดีไว
ขันทอง
ศรวิชัย
ผักกูด
ขันจันทา
ไกรยา
นันทา
ศรีกุลวงศ์
ใจศรี
สายใจ
ธ.น.แพน
แปนโสม
อุ่นหล้า
วงศ์โสม
สิงห์มุ้ย
ศิริบูรณ์
สุจันทร์
เสนาช่วย
นาคทอง
ทองเหลา
แก้วกัญญา
เจริญพงศ์
โสมศรี
ภุมรา
ศรีงาม
ดวงเต็มใจ
ห่อศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๐๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานางวาน

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งใต้

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๓๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๗/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ
๑๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสองคอน
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองคอน

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะเตียด
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี

๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดมัชฌิมาวาส
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดสิงห์ทอง
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดโปร่งเจริญ
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๐ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๐

เด็กชายตวันสาย
เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสิริชัย
เด็กชายอิทธิพล
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายไกรศักดิ์
เด็กชายณฤชล
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๙

เด็กหญิงธัญญาพร
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายกิตติกร
เด็กชายเจษฎา
เด็กหญิงอนันท์ยา
เด็กหญิงจิราภรณ์
เด็กชายฐิติพงศ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๑

เด็กชายพิพัฒนพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๒

เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายสุทัศน์
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กหญิงหทัยทิพย์
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอาริชา
เด็กชายอิทธิเดช
เด็กชายฐิติโชติ
เด็กหญิงบัณทิตา
เด็กหญิงโศรยา
เด็กหญิงอลิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๐๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๔

นามสกุล
แสงวาโท
แก้วเนตร
สายใจ
สีเหลือง
อินสุวรรณ
คำโสภา
ดอกดวน
ภาระเวช
โพธิชาเนตร
หลายพา
คำผุย
สินธุวัตร
บาไสย์
ไชโยธา
ไชยะพันโท
มะลา
ปตสุข
รินสาทร
ทัศนิยม
กุลโชติ
พุฒโสม
งอมสงัด
ทองแสน
คำผุย
เอกวงษ์
จำเริญ
คำสว่าง
กุลโชติ
สุดเต้
สังขวรรณ
วงศ์กัณหา
สุริบุตร
ทานะเวช
พละกุล
อิ่มใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะลึง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะลึง
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกะลึง
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโสกชัน

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน

๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๓๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๐๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๑๘/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๐๓/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน

๐๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน

๐๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโสกชัน
๒๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดรมณีย์กูฏาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดสามแยกโพธาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๕

เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายอุณหภูมิ
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา
เด็กชายธนบูรณ์
เด็กหญิงไผ่ศรี
เด็กชายพาโชค
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายวัชรกร
เด็กชายสำราญ
เด็กหญิงออนนิชา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงนิธิชา
เด็กหญิงนิธิมา
เด็กหญิงบุญภา
เด็กชายบูรณ์พิภพ
เด็กหญิงพัชร
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กหญิงศุภิตา
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอพิญญา
เด็กชายอังคาร
เด็กชายณรงค์ศักดิ์
เด็กชายณัฐติพงษ์
เด็กหญิงจินดารัตน์
เด็กหญิงชมภูนุท
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายธีระชัย
เด็กชายพันตรี
เด็กหญิงโยธิตา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายอานนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๕๙

นามสกุล
ภาระเวช
บุญอรัญ
บุญเถิง
ทินะบุตร
วงกลม
พุฒโสม
กลางเมือง
นำคำ
พวงพุฒ
คุณพาที
สาจิ
เจียมภูเขียว
เจียมภูเขียว
ศรีสมรทอง
อุตริ
สุพรรณนนท์
วงศ์สุวรรณ
งอกสุข
เพ็งจันทร์
ไตรไทยสงค์
คงแสนสี
จันทสิงห์
ธรรมเที่ยง
ร่วมกล้า
ผากำ
อ่างบุญมี
ภูงอก
ทิณเสวก
ดวงแก้ว
ภารเวช
สาธุพันธ์
โสภา
อินทอง
อินทอง
พิลาคุณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนวุฒิศึกษา
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดรมณีย์กุฏาราม
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
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ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๐

เด็กชายอาภากร
เด็กชายจิรานุวัฒน์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงธิราพร
เด็กชายรพีพงศ์
เด็กชายศักดา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงณธิศรา
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงเบญจพร
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายสุภัทธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๘๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงธัญชนก
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายกิตติทัศน์
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายดิษกร
เด็กหญิงจิรภิญญา
เด็กชายพรชัย
เด็กชายศิริโชค
เด็กหญิงปานเนตร
เด็กหญิงเอวา
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกรกนก
เด็กชายจักรกฤษ
เด็กหญิงชธิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๐ เด็กหญิงณัตยาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๑

เด็กชายนนท์ณภัทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๓

เด็กหญิงพิมพ์พักตร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๔

เด็กชายภาคิน

นามสกุล
คงทน
ศรีวงศ์ษา
ทองอินทร์
บุญยง
พุ่มเสวก
จันทร์ถอด
เสนพันธ์
กล้าหาญ
เจริญศิลป
วงค์พุฒ
สุวรรณรมย์
ไตรกุล
สืบสุข
บุญเหลือ
คำประดับ
สีแหล้
คำเงิน
สุปตติ
ชนะวัน
คงทน
เรืองสาย
สมเสร็จ
ลาพ้น
แพไธสง
อ่อนพันธ์
อาษาสุข
มณีเลิศ
คะพิมพ์
มรดก
บุพเพ
วงศ์พุฒ
ไชยรักษ์
มีเปล
วงศ์พุฒ
ยั่งยืน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้

วัดร่องคันแยงใหญ่
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๐๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๒๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขาม
วัดร่องคันแยงใหญ่
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบุญจิราธร
วัดร่องคันแยงใหญ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
วัดอฏวีวนาราม
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง
วัดอฏวีวนาราม
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโปงเปา
วัดอฏวีวนาราม
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปา
วัดอฏวีวนาราม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโปงเปาสาขาบ้านคำจ้าว วัดอฏวีวนาราม
๒๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
วัดอฏวีวนาราม
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
วัดอฏวีวนาราม
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง
วัดอฏวีวนาราม
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๑๓/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๐๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๐๕/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๒๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๒๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๑๖/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๒๘/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๒๙/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
๒๔/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
วัดอฏวีวนาราม
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวรินยุพา นันทะรักษ์
เด็กชายอัครวัฒน์ คำเนตร
เด็กหญิงการต์พิชชา ดวงพุฒ
เด็กหญิงฐิติวรกาล นาจะหมื่น
เด็กชายธีระภัทร พลดอน
เด็กหญิงปราญปรียา สีสะอาด
เด็กหญิงปรียารัตน์ มาลุน
เด็กชายภานุวัฒน์ สีหาไตร
เด็กชายวัชระ
คุณสมบัติ
เด็กหญิงศิริยากรณ์ อ่อนบุญมา
เด็กชายสุพันธ์ วงค์ผา
เด็กชายสุรเชษฐ์ สติภา
เด็กชายพงศกร คำเสนาะ
เด็กหญิงกมลชนก พันโบ
เด็กชายกิตติพันธ์ จันทิหล้า
เด็กหญิงพรภัทรธิดา สายใจ
เด็กชายฟาใส
อินทร์น้อย
เด็กชายภูวเดช พุทธา
เด็กชายวรกร
ศรีเปา
เด็กชายวันวษุ ธรรมปญญา
เด็กหญิงศศิภา เพ็งจันทร์
เด็กชายชินวุฒิ สมชาติ
เด็กชายธีนวัติ
ไชยมงคล
เด็กชายธนวัฒน์ พวงมี
เด็กชายภานุพงษ์ ตัวงาม
เด็กชายวรากร มุขดี
เด็กหญิงธิติยา สายอาทิตย์
เด็กหญิงวิภาวี กุลพรม
เด็กชายกิตติเดช ผ่ายเผย
เด็กชายอภินันท์ ชายคำ
เด็กชายพงศธร แก้วกาฬ
เด็กชายคมชนะ มีมา
เด็กหญิงธัญชนก แก้วกาฬ
เด็กหญิงศิรินทิพย์ มูลเนียม
เด็กหญิงพิมประภาพร การินทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)

๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ)
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านพะไล

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะไล
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตำแย

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตำแย
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตำแย
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตำแย

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตำแย

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตำแย
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตำแย
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
๑๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดอฏวีวนาราม
วัดอฏวีวนาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดดุสิตาราม
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดตำแย
วัดโนนค้อ
วัดโนนค้อ
วัดโนนค้อ
วัดโนนค้อ
วัดโนนค้อ
วัดโนนค้อ
วัดโนนค้อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๐

เด็กหญิงวิกัญญา
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงดลพร
เด็กชายภีรภัทร
เด็กชายธีราวิทย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๗ เด็กชายนนทะการณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๔

เด็กชายจิรนนท์
เด็กชายณชพัน
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงนำฝน
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายอานัส
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงญาณินท์
เด็กหญิงพรปวีณ์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงราตรี
เด็กชายพิรวิชญ์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายพีรพล
เด็กชายสิริชัย
เด็กชายณัฐยศ
เด็กชายชยพล
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายชัดชนันย์

นามสกุล
แก้วกาฬ
แก้วทองนาค
ปุผาลา
ลุกลาม
วงศ์สุทา
สืบสา
หมากชภู
วงค์นาม
นิยมชาติ
บุญเททิม
สืบสา
ไชยชาติ
เชื้อสิงห์
กุลวงศ์
แก่นสา
สดชื่น
พวงคำ
สิถิระบุตร
หวานใจ
แท่นทอง
บรรเทิง
ถิระโคตร
อบเชย
มุขมณี
วายทุกข์
แสนพันธ์
แก้วกล้า
เชื้อพันธ์
เพียรหา
ผ่ายเผย
ภักดี
นวลเปล่ง
แสงนิล
สุดา
สิงห์สุระ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง วัดโนนค้อ
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๕

เด็กชายภูมิรพี
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายธนกฤษณ์
เด็กชายเลอสรรค์
เด็กชายพลภัทร
เด็กหญิงณัฎฐนิชา
เด็กหญิงชญานิษฐ์
เด็กหญิงบุณยพร
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายภทรพล
เด็กชายวราพล
เด็กชายธนพนธ์
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กชายกิตติพัชญ์
เด็กชายปฐพี
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กชายศุกร์สรร
เด็กชายจักรพงษ์
เด็กหญิงขวัญเมือง
เด็กหญิงกชพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๕ เด็กหญิงอัจฉราภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๖

เด็กหญิงปนเพชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๗

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๘

เด็กหญิงวันนิษา
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงมโนธรรม
เด็กชายสุทธิรักษ์
เด็กหญิงธัญบูรณ์
เด็กหญิงปภาพิณ
เด็กหญิงรุ่งมณี
เด็กชายอัครพนธ์
เด็กชายวริทธิน์ ันท์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงบุญยานุช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๗๙๙

นามสกุล
นามศรี
พูลชาติ
ลัทธิวรรณ
อนุวรรณ
บุญเกลี้ยง
ชูมาตย์
เคนำอ่าง
บรรเทิง
ทานให้
วงศ์สุข
พันธุ์วงศ์
แสงเพ็ชร
คุ้มโนน้อย
บุญทน
เตชะไชโย
ตันสุพล
สายคูณ
โสมหา
ดีพลงาม
พูลชาติ
เพ็งทอง
บุตราช
คะตะวงษ์
ชะลูด
งอกงาม
เฉยกลาง
โวหาร
พวงมาลัย
ไชยเชษฐ์
พิณโท
พิณโท
ยนต์ศรี
ตันสิงห์
คงขุนทด
สายสุวรรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพา
๒๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพา
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเทพา
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพา

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพา
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพา
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดม่วงสามสิบ
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๗

เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กชายอาทิตยื
เด็กชายกันทรากร
เด็กชายวิชาญ
เด็กหญิงกมลชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๔

เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงพิชญา
เด็กหญิงปานไพลิน
เด็กชายนนทชัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายจิรเดช
เด็กหญิงศุกัณญา
เด็กชายณัฐภัค
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายสุกฤษฎิ์
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงนภกมล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๖

เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีระนันท์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กชายปตธวิชัย
เด็กชายชยุตม์
เด็กชายอชัยวุฒิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๐๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๔

นามสกุล
วันหลัง
บุญนาค
วะสุรีย์
กองเงิน
จันดี
ทานให้
วันหลัง
ไชยรัญ
กองแก้ว
สูงเรือง
สายสั้น
สูงเรือง
พวงมาลี
อินทร์เชื้อ
ภูมิภาค
อยู่สุข
การะเกษ
กุลคำ
ภาระขันธ์
แก่นมั่น
เพลาไธสง
กลิ่นรอด
ใจชื่อ
นาวงศ์
ทองเกลี้ยง
สายสมบัติ
ปกครอง
เผ่ากันหา
งานหมั่น
แก้วกล้า
กัลยาเถื่อน
ประกอบ
อินทริยะวงศ์
กสิภูมิ
สมภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพา
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเทพา

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพา
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพา

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเทพา
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา
๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา
๒๒/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา
๒๘/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา
๒๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา
๑๓/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านเทพา
๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา

๒๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเทพา
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๑๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ

๐๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๒๗/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๐๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดเหล่าข้าว
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๕

เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงกุญช์ณิชา
เด็กหญิงฟาใส
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธีรนันท์
เด็กชายรัตนศักดิ์
เด็กชายดิระชัย
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กหญิงเพียงขวัญ
เด็กชายวรฤทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๙

เด็กชายถิระวัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๐

เด็กหญิงกฤตพิชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา
เด็กหญิงธัญพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๓

เด็กหญิงพิพรรษพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๔

เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงณัฐฐินันธ์
เด็กหญิงอณัญญา
เด็กหญิงดาวิกา
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธนาธิป
เด็กชายกัลยกฤษฎิ์
เด็กชายนัทธวัฒน์
เด็กชายธนดิตถ์
เด็กชายกฤชเนศ
เด็กชายวัชชิระ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๔๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๖๙

นามสกุล
กาลพันธา
แสงนิล
แดงอุไร
จันลาศรี
คำดวงศรี
จันทร์หาญ
เหลือศิริ
บรรเทา
ใหญ่โนนสูง
อยู่สุข
ศรีรุด
สิงห์ใหญ่
โคตรจันทร์
สิทธิจินดา
ทานให้
วุฒิเศลา
สมานชื่น
มีบุญ
จูมยา
ทองปาน
หุปะโก
กุลราช
จันทรโคตร
อุทธวงศ์
หูวอง
ไชยชนะ
คำแฝง
แสนสุภา
ไชยเลิศ
วิริยะกุล
แดงอุไร
บุญจรัส
สายสุข
สมสวย
สายขุน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๓

เด็กชายจิรพนธ์
เด็กชายไกรวิชญ์
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กชายชิติพัทธ์
เด็กชายธนรัช
เด็กชายธนัฐพล
เด็กชายปรมินทร์
เด็กหญิงปวิชญา
เด็กหญิงปญชาน์
เด็กหญิงศตพร
เด็กหญิงฐิระชา
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงวรินธร
เด็กหญิงวิมลรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๔

เด็กหญิงกมลลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๕

เด็กหญิงณัฐณชา
เด็กหญิงขวัญนภา
เด็กหญิงวรัทยา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงศรัณพร
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กหญิงเปรมยุตา
เด็กชายเจษฏา
เด็กชายชยากร
เด็กชายอานนท์
เด็กชายศศิวัฒน์
เด็กชายธีระชัย
เด็กหญิงวิระดา
เด็กหญิงสุนิสา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๘๙๙ เด็กหญิงประภัทรสร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๐ เด็กหญิงกัญญารัตน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๔

เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายนพดล
เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายสุพังกรณ์

นามสกุล
แสนกล้า
สายแวว
วรรณประภา
ยืนยิ่ง
บุญเลิศ
คำภูแก้ว
พิมพา
อนุสนธิ์
บุตรสาร
แสนภูมี
ถิระโคตร
วงษ์ตา
วรามิตร
สมมุ่ง
บัวอ่อน
ยาคำ
แสงไชย
ใยบัว
สายสมบัติ
หล่อนิล
ดรุณพันธ์
สุวะสาร
มานะพิมพ์
บุญกระจาย
พิมพ์ภักดิ์
สุณูพัฒน์
บุญเลิศ
แสนสิงห์
พรมสวัสดิ์
ดีเลิศตระกูล
ทองพรหม
ชูแก้ว
ภาคเจริญ
ผิวเงิน
โพธิบาล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปญญา)

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองมะทอ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
๒๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
๑๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดดอนประทาย
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๖๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๕

เด็กหญิงสิริลักษณ์
เด็กหญิงวัทนินท์
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงศิรภัสสร
เด็กหญิงสินิสาข์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงแพทธิตา
เด็กหญิงเขมอักษร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงศิรประภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๓๙

เด็กหญิงกรกัญญา
เด็กชายนฤเบศร์
เด็กชายปณทัต
เด็กหญิงรัดติกา
เด็กชายสรวิศ
เด็กชายนัฐพล
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายกรภัทร
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงนัฐฐาวดี
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายยุทธการ
เด็กชายวายุ
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กชายอธิเทพ
เด็กชายอธิวัฒน์
เด็กชายอภินันท์
เด็กชายบวรวิชญ์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ

นามสกุล

มิ่งวงษ์
ดวงแก้ว
ศรีมงคล
สิ่งห์ปน
จิตรเกิด
ช่วงโชติ
สุทธนู
ช่วงโชติ
ทับสุชา
แสงชาติ
โคตรหา
กุระขันธ์
ศิริวาลย์
ศิริมาก
ปองปด
คาถา
สังฆะสี
สุขสวาท
รัตนโสภา
เฉลิมธรณิศ
อุดมภักดี
วงศ์ละคร
มณีศรีรุ่งเรือง
บุญโสม
วุฒิเศลา
กาดนอก
อยู่ม่ัน
จำปาหอม
ทับทิมทอง
หงษ์ทองแต่ง
นาขมิ้น
บุตรดา
คุณมี
ศักดิ์สิงห์
ยัญญะจันทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า

๓๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำอ้อมผักระย่า
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดโนนรังน้อย
วัดโนนรังน้อย
วัดโนนรังน้อย
วัดโนนรังน้อย
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดผักกะย่า
วัดยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๐

เด็กชายณัฐพล
เด็กชายปญญาวุฒิ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายนนทฤทธิ์
เด็กหญิงกัญญณัท
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงณิชกานต์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงพัชรวลัย
เด็กชายพีรวัฒน์
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงสายไหม

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๓ เด็กหญิงอรชพรพรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๒

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงศรสวรรค์
เด็กหญิงกฤติยา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงสุรภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายทวีชัย
เด็กหญิงธัญวรรณ
เด็กชายภัชรพล
เด็กชายกฤติศักดิ์
เด็กชายกันต์พิชชา
เด็กชายกิตติเดช
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กหญิงพัชราภา

นามสกุล
มีแก้ว
ครุธคู
บุญเพศ
บัวหอม
จำรองเพ็ง
โชคสุข
ธะนู
ดวงแก้ว
โภคนันท์
หมีคำ
พิมพ์แน่น
ศรีทะลับ
เพ็ชรไพฑูล
ยาคำ
ศรีเพ็ง
ทวีโคตร
เรืองศรี
นนตา
ดวงมาเกิด
โล่ห์ปอง
นามทอง
วนวอน
ไกยวงค์
ผันใจ
นาควัน
สารรักษ์
แผลงงาม
เย็นรัมย์
นวลวัลย์
วงศ์กระจ่าง
เศษภักดี
สุวรรณกูฏ
มามาต
สูงเรือง
สำราญสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางโยภาพ
๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)
๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ
๒๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
วัดยางโยภาพ
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองขุ่น
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดหนองสองห้อง
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๕

เด็กชายวันชัยณรงค์ ศิริจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๖

เด็กชายณัฏฐชัย
เด็กชายเลิศพิพัฒน์
เด็กหญิงพิชชากร
เด็กชายณฐกร
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงลักณาวดี
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายชินกฤต
เด็กชายปญญาวุฒิ
เด็กหญิงแพรวรรณ
เด็กชายยุฒิวัฒ
เด็กหญิงลภัสรดา
เด็กหญิงกัลยาภัสร์
เด็กหญิงณิณลญา
เด็กหญิงทักษพร
เด็กชายวศวรรต
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงพัชรกร
เด็กหญิงขวัญวริน
เด็กชายมิ่งมงคล
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายศรัทธา
เด็กหญิงประภาพร
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงภัทรศยา

๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๕๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๐๙

สวัสดิ์วงษ์
มั่นวงค์
น้อยนาง
เถาว์ทุมมา
คำชมภู
ไกรนามน
มาลัย
นนทบุตร
ธรรมวิเศษ
วิชางาม
วาจาสัตย์
จำรัสรักษ์
จันทร์เทศ
จำรัสรักษ์
วิชางาม
บัวภา
กรีเมฆ
มีชัย
ดวงคำ
พุฒโสม
สายทวี
ระดาพงษ์
คุณแสน
บุญเฮ้า
ยืนยั่ง
พะคุระ
สุริยสุภาพงศ์
สาระวงศ์
พุทธิผล
จันทะใส
เด็กหญิงตรรกวรรณ ผองคำ
เด็กหญิงญาริษา ยืนยั่ง
เด็กหญิงพรพิมล อนุมาตย์
เด็กหญิงปฐมา สีฐา

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ

๒๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๐๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปดฟากทุ่ง
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหลัก

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหลัก
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ
๒๔/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเศรษฐี
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขมิ้น

๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง
๐๙/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๒๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๑๒/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๒๔/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๐๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๐๕/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๑๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๒๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดยางเครือ
วัดบ้านเปด
วัดบ้านเปด
วัดบ้านเปด
วัดบ้านเปด
วัดบ้านเปด
วัดบ้านเปด
วัดบ้านเปด
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดหนองหลัก
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๓

เด็กชายวิธวัช
อุนาพันธ์
เด็กหญิงธัญสรณ์ ผดุงจิตร
เด็กหญิงอภินิภาภัค มูลแก้ว
เด็กหญิงสุกัญญา โพธิบาล
เด็กหญิงเบญจญา ประสารวงศ์
เด็กชายธนัสชัย บุญมาก
เด็กชายวรินทร คิดอ่าน
เด็กหญิงประภานิช รันพิศาล
เด็กหญิงธัญศิรินทร์ พันธา
เด็กหญิงธิติมา อุวอง
เด็กชายวรัตถ์
ลาภพันธ์เพชร
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วสุพรรณ
เด็กหญิงเปมิกา ประเสริฐ
เด็กชายอัสนีย์ วุฒิยา
เด็กหญิงปวริศา มะลิ
เด็กชายทีปกรณ์ ดวงเสนาะ
เด็กชายอดิศักดิ์ สีผาย
เด็กชายวงศ์วรรธน์ หมื่นภักดี
เด็กชายศุภกร สิงห์ขันธ์
เด็กหญิงโศภิตนภา พจน์สูงเนิน
เด็กชายนภัทร ตรุณจันทร์
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สีหาขันธ์
เด็กหญิงกชฎา อามัสสา
เด็กชายจิระเมษ ทานะราช
เด็กชายณัฏฐากร รอดไธสง
เด็กชายเทพภากร แนบชิด
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญพึ่ง
เด็กชายปณณธร บุญมั่น
เด็กชายอักขราทร วงศ์กระจ่าง
เด็กชายเอกพล ถนอมเชื้อ
เด็กหญิงจินดา โชคโสด
เด็กชายนิธิศ
เกษงาม
เด็กชายนทีภัทร นามเริง
เด็กหญิงสิริไพลิน สุขสวัสดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๔

เด็กหญิงบัณฑิตา วงศ์สา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๒

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๑๓/๐๒/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๐๓/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๑๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๐๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๒๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัวยาง

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๒๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๑๓/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบัวยาง

๐๙/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๒๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๒๗/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๒๖/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๒๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๑๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง

๐๘/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๐๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบัวยาง
๑๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
๑๑/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
๑๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

๐๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
๒๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง
๓๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๒

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงศรินยา
เด็กชายพิษณุวงศ์
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายสถิต
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงฐิตาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๔

เด็กชายเตชิต
เด็กชายโยธิน
เด็กชายอรรถพล
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายไชยสิตณ์
เด็กชายขนุดม
เด็กชายดามิเอล
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กหญิงธัญภรณ์
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงอัญรินทร์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงณัชพร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงมีสุข
เด็กหญิงมธุริน
เด็กหญิงเทวิภา
เด็กหญิงไอวริณ
เด็กหญิงพิญาดา
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กชายสุพลวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๕ เด็กชายเด็กชายตุลาการ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๗๙

เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์
เด็กชายณัฐวิโรจน์
เด็กหญิงศิลาพร
เด็กหญิงสุธารัตน์

นามสกุล
นนทกุล
ดวงสีดา
ไชยโกฏิ
โชคโสด
โชคโสด
ศรีทะลับ
บุญคง
ชาวเวียง
สาขาพฤกษ์
สิงห์บัวบาน
โชคโสด
จันทร์คำ
กุรกะนก
หมื่นอินทร์
วัตถุรัตน์
ไวสุวรรณ์
โอภาพ
สุขภาค
ม่วงมนตรี
ล้วนหาญ
ทองวิเศษ
ยลพันธ์
น้อยจันทร์
ศรีคำ
แสงนิกุล
โชคโสด
พิชิตชัย
ขันทอง
บุเฮ้า
ดงเจริญ
ภูนะยา
สุทธสาร
เข็มคุณ
วาริสาร
จันทร์สะอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง

๒๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๐๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๓๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดุมใหญ่
วัดดุมใหญ่
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๐

เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงสุรีย์มาศ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงจิรัฐติกาล
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกิติพงษ์
เด็กชายจักรี
เด็กชายชัยนันท์
เด็กชายไชยภัทร
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายตฤณชาติ
เด็กชายนนทฉัตร์
เด็กชายนนธวัฒน์
เด็กชายปฏิภาณ
เด็กหญิงปาริตา
เด็กชายพรหมโชติ
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอรวิภา
เด็กหญิงอังศุเทวี
เด็กชายกิตติภัทร
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธีระวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๘ เด็กหญิงประกายดาว
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๐๙

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๒

เด็กหญิงพิมลภัส
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายมงคลชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๓

เด็กหญิงเยาวลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๔

เด็กหญิงรชนิกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๑

นามสกุล
กาฬเกษ
สุภะดี
เรืองรักเรียน
ทองที
ประสาร
สายโท
สมสมัย
ตรีวิเศษ
ภารการ
แก้วสุพรรณ
สิงห์การ
ใจมั่น
แก้วมหาชัย
หิรัญรมย์
มีธรรม
บุญเพ็ง
นามษร
จำปาอ่อน
นิยมชาติ
เทศนา
วิริยะ
ทองชุม
สายเมฆ
หาลวย
แสนสร้อย
สีทองทุม
บุญประภาร
บุญจอง
ศิริคุณ
มาลี
วันทา
มีศักดิ์
รูปเหลี่ยม
เจริญขึ้น
ล่าวงศา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว

๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๐๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๐

เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายเอกรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๑

เด็กหญิงกมลลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๖

เด็กหญิงณัฐธีรา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนภัทร
เด็กหญิงประภาพร
เด็กหญิงเปรมปวีณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๗

เด็กหญิงพิพรรณพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๕

เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายสัจจธรรม
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอุทัย
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงเกศกนก
เด็กชายฆีตศิลป
เด็กหญิงจิรานันท์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายดำรงค์
เด็กชายทวนชัย
เด็กหญิงทิพยรัตน์
เด็กชายเทพพิทักษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายพงศภัค

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๖

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๔๙

เด็กชายรัชกฤษดิ์
เด็กหญิงรัชฎาพร
เด็กชายรัชพล

นามสกุล
พันอินปอ
วงศ์ศิริ
ศรีนวล
กุลณรักษ์
วีระคุณ
ศรีนวล
ปลุกใจ
ล่าวงศา
หลานท้าว
นิยมชาติ
แสวงนาม
ขุนหมื่นชำนาญ
สมสมัย
วันทา
สกุลจาป
ระดาบุตร
สิงห์การ
เจริญสุข
ราศรี
พรมวัลย์
สดชื่น
ผาสุข
ประทาน
ศิริวรรณ
โพนศิลา
วงศ์สนิท
ความสวัสดิ์
สุดเพียร
ศรีสุข
พวงจันทร์
เบื้องบน
สดชื่น
จันดี
หลักทอง
เบื้องบน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๐

เด็กชายวรเดช
เด็กชายวรเมธ
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอุบลมณี
เด็กชายฉัตรชัย
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายชิราวุฒิ
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนากร
เด็กชายปริญยา
เด็กชายนันทกร
เด็กชายฤทธิ์นันต์
เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายวีรศักดิ์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กหญิงฐิตินันท์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงนันทิมา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๔

เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กหญิงสรินยา
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กหญิงหทัยรัตน์

นามสกุล
คำเลิศ
บุญไทย
ประทาน
ยิ้มรักญาติ
อนุสนธิ์
มีธรรม
สมใส
อุทธิโท
แสวงวงค์
บุญนาที
พิมประสาร
สายลาด
สาคำสี
พาสว่าง
ปองคำสอน
เบ้ามณี
วงศ์คำสา
โคตรตัสสา
แก้วเนตร
จำปาสา
เถาว์ทุมมา
สุกมี
เสาวราช
ศิริพรทุม
กุลสุวรรณ
เวียงเหล็ก
จำปาสา
สมตัว
เลื่อมใส
ทาคำสุข
มาลาสาย
น้อยใส
วงศ์คำสา
ไชยประเสริฐ
จำปาสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดเลียบ
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดบ้านถ่อน
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ
วัดราษฎร์สำราญ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๕

เด็กหญิงอนิชา
เด็กชายกัมพล
เด็กชายเอกชัย
เด็กชายกวินเทพ
เด็กชายกลวัชร
เด็กชายจักรพรรณ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายปกรณ์
เด็กชายภูนวัช
เด็กชายศุภวัชรชัย
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายสุขสรรค์
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงจิตติมา
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงวิรินทร์ญา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงสุภาวิตา
เด็กหญิงอัจฉริยา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงโชติกา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายวงศกร
เด็กชายศกลวัฒน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายอภิสิทธิ์
เด็กชายไทคูน
เด็กชายปยพงษ์
เด็กหญิงจิรัชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๕ เด็กหญิงจันทร์ภัคสร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๖

เด็กหญิงธันยพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๗ เด็กหญิงพลอยไพลิน
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๘

เด็กหญิงสุนิสา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๑๙

เด็กหญิงภัชราภรณ์

นามสกุล
วิลาพันธ์
มันลา
พรมจันทร์
เรืองบุญ
มันลา
ทานรัมย์
แสวงแก้ว
มาลาสาย
นามยุดา
ราชภัคดี
ต้นวงค์ษา
บุญพันธ์
ฮวดเจริญ
ทองเกลียง
นาคำรอด
จิตธรรม
ดีโลนงาม
ทาธิสา
ชนะนิล
สอนลิลา
ธงกระโทก
ข้อทน
ปดทอง
ประถมวงษ์
อำพานทอง
ทาธิสา
ต้นวงค์ษา
จำปาสา
ศรีภูธร
จันทร์เทศ
โสวรรณะ
ลัททะโล
ทองยศ
โคตะสา
โคตะสา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านถ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๐/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๗/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๓/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๒/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๒๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๒/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๑/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๘/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๓๑/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราษฎร์สำราญ
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงวริษา รวมพล
เด็กหญิงสุภัสสร นามมาลี
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ ชัยงาม
เด็กหญิงอ้อมขวัญ เอมสวัสดิ์
เด็กหญิงญาณิศา ดาวประสงค์
เด็กหญิงอัญชลี ธาตุไพบูลย์
เด็กหญิงภาวัต มณีวงค์
เด็กชายธนภัทร์ บุระกรณ์
เด็กชายอนุภัทร์ นาคำรอด
เด็กชายโกมินทร์ สีดาล้อม
เด็กชายฆนาคม มีพันธ์
เด็กชายอรรถนัย วรรณสิม
เด็กชายพิชญะ ปาณีวัฒน์
เด็กชายวรเมธ คำหงษา
เด็กชายพีระภัทร์ เลขสันต์
เด็กหญิงวรัญญา ทองคำพงค์
เด็กหญิงพรปวีณ์ อุตภู
เด็กหญิงปนัดดา ลาพรม
เด็กหญิงกนกพร สีลาทิพย์
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จำปารัตน์
เด็กชายจิรายุทธ สุทธิบุตร
เด็กหญิงสุพรรษา มหาคร
เด็กหญิงถัสลภา พิมพ์พัฒน์
เด็กชายกฤษฎา ทีคำแก้ว
เด็กชายรวีพล
พันธ์คำ
เด็กชายสุจิดดา มะหาสี
เด็กชายอภินันทกรณ์ พิมพ์พัฒน์
เด็กหญิงธีราภร สุภาการ
เด็กหญิงอุมาภรณ์ วารี
เด็กหญิงเตชินท์ ดวงโสภา
เด็กหญิงวริศรา คำภูมี
เด็กหญิงปนอุมา บุณยโพธิ์
เด็กหญิงพัชรพร ขันคำ
เด็กหญิงกตัญุตา มาลา
เด็กหญิงจิรภิญญา จัยสิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่าลาด
๒๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๐๔/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๐๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๒๕/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๐๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๐๘/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๐๓/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๘/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๒๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๒๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๐๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๒๓/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๕/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนเกษม
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดท่าลาด
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดโนนเกษม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๗๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๘๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงมังคาลา ไชยแก้ว
เด็กหญิงสิริมา มลิวรรณ์
เด็กหญิงพรรณลักษณ์ เลี่ยมทอง
เด็กหญิงพิมพ์สยาม พรมหล่อ
เด็กหญิงภูริชญา ดวงมาลา
เด็กหญิงภรดา จูมมะณีย์
เด็กชายปณณธร เหล่ากำเนิดเพชร
เด็กชายธนัช
มีโต
เด็กชายชาญชัย ภูมิสา
เด็กชายกิตติพัชญ์ พรมภักษร
เด็กชายพัฒนพล ใจแน่น
เด็กชายสิทธิพงษ์ ลาภทวี
เด็กชายจุมพล พรมสูงยาง
เด็กชายธีรวัฒน์ แสงตะวงษ์
เด็กชายอนุวัฒน์ พางาม
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ บุญเกลี้ยง
เด็กหญิงขวัญฤดี แวดระเว
เด็กหญิงเด็กหญิงอภัสรา สีสมบุตร
เด็กชายภูวณัฏฐ์ ชาประวัง
เด็กชายอัครชัย ผิวเงินยวง
เด็กชายอภิรักษ์ ปลื้มจิตร์
เด็กชายปภิณวิทย์ ชุดนอก
เด็กชายกิตติกวิน ขันธเกษ
เด็กหญิงเบญญาภา ประทาน
เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทุมา
เด็กหญิงสุพรรษา บุญพร้อม
เด็กหญิงธัญญพร อุดมชิต
เด็กหญิงธัญญชล ปารย์โมกุล
เด็กหญิงปณฑิตา ประทาน
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีหล้า
เด็กหญิงณัฐริกา เนตมะณี
เด็กหญิงรัญธิดา วิกาหะ
เด็กชายธนภูมิ ทองแสน
เด็กชายธนภูมิ สุวรรณกูฏ
เด็กชายศรัณยพงศ์ ชนิด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๒๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๐

เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงพิมาดา
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงปวันพัสตร์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทนงศักดิ์
เด็กชายจิณณธรรม
เด็กชายชลกาล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๒๙๙

นามสกุล
ยางทอง
รอบรู้
ญาณะพันธ์
แก้ววงษา
บุญธรรม
ธานี
แสนทวีสุข
สังเกตุการณ์
อุปทัง
บุญสิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๐

เด็กชายกฤษฏิ์ธิเดช ประเสริฐศรี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๑

เด็กชายอดิรุจ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๒

เด็กชายนันทิวรรธน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๓ เด็กชายประกายวิทย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๘

เด็กชายธีรพล
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กหญิงกัลยารัตน์
เด็กหญิงชัญญา
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงอรวรินทร์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายณัฏฐเอก
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายณัฐปคัลภ์
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงณัฐณิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๙

เด็กหญิงบุญญารักษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๑

เด็กหญิงรัฐชธิดา
เด็กชายปภินวิช
เด็กหญิงบุญญิศา
เด็กชายณัฐภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๑๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๔

พรศิริ
ญานะพันธ์
หงษ์คำ
พิมพ์หล่อ
ศิรินัย
เถาว์แก้ว
บุญสนิท
คำวิสิทธิ์
เต่าทอง
ไชยสวัสดิ์
รัตนศรี
เลขสันต์
ปทุมพงษ์
ไชยโพธิ์
สมวงษ์
ตาทิพย์
ปลื้มจิตร
ครองยุติ
โคตวัน
จันทร์ศรี
สาลี
ขำคม
บุญช่วย
ปุญญศิลาจารย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดผาสุการาม
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๕

เด็กชายธวิชชานนท์ โสมา

๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๖

๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๕

เด็กหญิงวรรณิดา
เด็กชายวุฒิกร
เด็กชายพุฒิกร
เด็กหญิงทักษอร
เด็กหญิงพีรดา
เด็กชายกรมัฏฏ์
เด็กชายภคเอก
เด็กชายธนพล
เด็กชายสรัณกร
เด็กชายแทนคุณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๗

เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายชัยภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๐ เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๓

เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายวิทัศน์
เด็กชายนักรบ
เด็กหญิงจังคนิภา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กหญิงปุณยวีย์
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายชินภัทร์
เด็กชายรัตนชัย
เด็กชายกิตติภัทร์
เด็กชายจุลจักร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๔

เด็กหญิงอัจฉรัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๕

เด็กชายณัฐดนัย
เด็กหญิงวรกมล
เด็กชายกฤษดากร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายกฤษฎ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๕๙

สุวรรณกูฏ
ดวงมาลี
อุดหนุน
กุจะพันธ์
ศรีทาโส
บุญบรรลุ
ผางนินธนกุล
ศิลาเกษ
สีหาบุตร
แทนบำรุง
ไชยชนะ
เนตรวงค์
พระลักษณ์
จิตรมั่น
จันดีปุน
ศิลาเกษ
บุญล้อม
ศรีภาชน์
ธรรมษา
มีพร
มนต์มี
อำคาคูณ
พันธ์งาม
วิสาพล
บุญประดับ
แดงวงษ์
กาสา
สติภา
ปจฉิมภุชงค์กุล
สมจันทร์
แสนคำหมื่น
ชมภูประเภท
แก้วคำ
ยิ่งงาม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๘

เด็กชายกรณ์
เด็กชายวชิรพล
เด็กหญิงปวีณ์สุชา
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายสิรภัทร
เด็กหญิงนันทภัค
เด็กชายบรรจง
เด็กหญิงฐิติพร
เด็กชายศิรสวัสดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๙

เด็กชายกฤษณะชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๕

เด็กหญิงวทัญุตา
เด็กหญิงศศินัดดา
เด็กหญิงศริญญา
เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กชายปติภัทร
เด็กหญิงสิริยาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๖

เด็กชายฌานปกรณ์

พูลเวช
อร่ามพงษ์พันธ์
เต็มดวง
กำจัดศัตรูพ่าย
ชัยชนะ
ธานะราช
ชามาตย์
จำปาเทศ
ขันคำ
กลิ่นลั่นทม
ภัคภาณุภัทร์
สืบสาย
ขันลับ
สกุลจาป
ชูหา
ผลศิริ
ธีวะสาสน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๗

เด็กชายกันต์

เกษมสันต์ ณ อยุธยา ๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๘

เด็กชายศรัณญพงศ์ สุพรรณสาย

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๙

เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงพิชญ์สินี
เด็กชายธีเดช

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๖๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๗๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๓ เด็กชายปุญญาพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๖

เด็กหญิงกนกพิชญ์
เด็กหญิงรวินทร์ภัค
เด็กชายกิตติพศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๗

เด็กชายพรรณพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๘

เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงวาสิณี
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงปวีณ์นุช
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กชายอิทธิกร
เด็กหญิงพิชญาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๔

นามสกุล

ศรีโพน
จำปาแพง
ขนันไทย
นะวะคำ
สมคิด
ม่วงคู
ศักดิ์ธนวัฒน์
บัวจูม
ตันติปญจพร
ไชยรัตน์
พระฮึด
สุนารินทร์
วิชาดี
สิงห์แก้ว
ก่องดวง
ศรีเสริม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๕

เด็กชายปภังกร
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงสลิลเพชร
เด็กชายเทอดศักดิ์
เด็กหญิงนรินทรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๐ เด็กหญิงกัญญาพัชร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๒๙

นามสกุล
ภูสมบัติ
ใจแก้ว
สุภเสถียร
เนียมพันธ์
ปองคำสิงห์
พรหมทา
ผาลา
โพธิ์เขียว
วิมลภักดิ์

เด็กหญิงกัญชพร
เด็กชายเกียรติคุณ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กหญิงอารีย์รัตน์ เหมาะเจาะ
เด็กหญิงรินรดา ขยันการ
เด็กหญิงปยรัตณพร กำเนิดทอง
เด็กหญิงพัชราภรณ์ โสมาเกตุ
เด็กชายพีรพัฒน์ มวลสุข
เด็กหญิงพีระดา สีราช
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองจาด
เด็กหญิงนวกชมณ วิลามาศ
เด็กชายวชิรวิชญ์ มูลทา
เด็กหญิงสาริสา โคตรมนตรี
เด็กหญิงณัฐริกา พุทธรักษ์
เด็กหญิงภัทราพร สำราญเกตุ
เด็กชายคิรากร ทองวิเศษ
เด็กหญิงธนัชพร มงคุณคง
เด็กหญิงพิมญดา ภู่ทวี
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทรงทัน
เด็กหญิงพชรกมล คุณวุฒิ
เด็กชายภคนันท์ วงนามเถา
เด็กชายกิตติคุณ ทองไสล
เด็กหญิงสุชาดา วงนามเถาว์
เด็กชายกัตติ
ก้อมไธสง
เด็กชายกัสกรณ์ ทองทา
เด็กชายฐปนวัชร สุวรรณกิจ
เด็กชายฐนกฤษณ์ วงศ์ไพเสริฐ
เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์ส่อง
เด็กชายพิริยกร สะอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๐

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายนทีรพรรดิ์
เด็กชายอมรินทร์
เด็กหญิงญารินดา
เด็กหญิงณภาสุ
เด็กชายชลันธร
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธนัช
เด็กชายเอกพันธ์
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กหญิงภิรมณ
เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายปธานิน
เด็กชายธีรัตน์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงปยะธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๐ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๔

เด็กหญิงอธิชา
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กหญิงปภาดา
เด็กชายก่อพงษ์
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายพชร
เด็กชายธีรภพ
เด็กชายลัญฉกร
เด็กหญิงธัญณิชา
เด็กชายสุภกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายกวินภพ
เด็กหญิงจิดาพร
เด็กหญิงสุรัฎธพร

นามสกุล

คำเกี้ยว
โชติรัตน์
จำปารัตน์
แสงพันตา
มีศรี
ประมูลพงศ์
ประเสริฐศรี
ปองคำสิงห์
บูระพา
แซ่อ้ึง
เพ็งพา
ชาประวัง
สมสุข
ตันสุ
อินทะพรม
สายลาด
สิมมา
อักษรพิมพ์
โพคาสุข
ณะธร
สีสันต์
การุณรัตน์
เศษรินทร์
พิมพ์บุญมา
สุพรรณ
สุพรรณ
ทิพย์อักษร
คำสุข
พรมมาสุข
คงนิล
ญานะพันธุ์
ประถาวร
คำประเสริฐ
ลาดละคร
วงษ์กลาง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
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วัดสวนสวรรค์
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วัดสวนสวรรค์
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วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
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วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
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วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๑

เด็กหญิงนำมนต์
เด็กหญิงฐิดาพร
เด็กชายเกียรติพงศ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายราเชนทร์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายณัฐชนน
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กชายทินกร
เด็กหญิงสุทธิวรดา
เด็กหญิงพิชามญชุ์
เด็กชายกีรติ
เด็กหญิงอริญชยา
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงณัฐปรียา
เด็กหญิงประภาสิริ
เด็กชายธนาธร
เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายพีรพล
เด็กชายชินพัฒน์
เด็กชายรคฤษต
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเพ็ญกวี
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายเจรษฎา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๒

เด็กชายเฉลิมเกียรติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๓

เด็กชายชนธี
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชัยอนันต์
เด็กชายโชคทวี
เด็กชายธนากร
เด็กชายยศธนกฤติ
เด็กชายอนุภากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๔๙๙

นามสกุล
ครองตน
ประโพธิเทศ
ภูมิลำเนา
ขันชะลี
แก้วคูณ
พงษ์เพ็ชร
จรรยา
ลาธุลี
สายจันทร์
ปนแก้ว
ดวงชัยเงิน
พงษ์พันธ์
ยกพล
ตะนะโส
แก้วเนียม
บัวเขียว
จูโรจนวานิช
แก้วกาญจน์
สายตา
หานนท์
แสงวงษ์
ใจหมั่น
แก้วหลวง
คัสสดี
นระมาศ
พรมมาโฮม
จันทิมา
ผุยอ่อน
จำปารัตน์
การกล้า
พุทธวงษ์
จันทิมา
คูณปลูก
วงษ์สาลี
บุญมาก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุ
๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านธาตุ
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุ
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธาตุ
๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านธาตุ
๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธาตุ
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๑๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดสวนสวรรค์
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดใหม่ทองสวาง
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๑

ชื่อ
เด็กชายอานนท์
เด็กชายอิทธิพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๒ เด็กหญิงเกษศิรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๔

เด็กหญิงพนิพร
เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงพิชญาพร
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอดิศา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายณัฐุฒิ
เด็กชายทศพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนากร
เด็กชายปภังกร
เด็กชายรัชพล
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายธนะโชค
เด็กชายธนพร
เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงณัฐวิภา
เด็กชายฉัตรมงคล
เด็กหญิงพิมลดา
เด็กหญิงนัทธมล
เด็กหญิงธิติญา
เด็กชายอัษฎาวุธ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายธนภณ
เด็กชายชาติวุฒิ
เด็กชายวรายุภัทร
เด็กชายวรพันธ์
เด็กชายวรพจน์
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงอธิชา

นามสกุล
ธานี
สากุลา
จันทุมมา
สีสันต์
คุณโปก
มลเทียนอาจ
คูณคง
ขันคำ
แก้วดี
จิตรมั่น
พาเสมอ
พุทธบุญ
ถิ่นขาม
จิตรมั่น
ธานี
แสนดี
บุญน้อย
คูณปลูก
ก้อนภูธร
ไชยสิทธิ์
โทนาอัด
พิมพ์พัฒน์
ฤทธิเดช
สอนซิว
สาธุวงค์
จำปารัตน์
แสนทวีสุข
สุทธิประภา
ทีฆะโคตร
วงษาเลิศ
ลาพล
ลาพล
แก้ววงษา
ขำคม
จำปารัตน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๓๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนจิก

๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดโนนจิก
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๕

เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวรรณวิไล
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณัฐธพล
เด็กชายนิติพงษ์
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายพงษ์ศักดิ์
เด็กชายกมลวิช
เด็กหญิงมยุรมาศ
เด็กหญิงมนทิพย์
เด็กหญิงอรณิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๖ เด็กหญิงกาญจนวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๗

เด็กหญิงพรนภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๘

เด็กหญิงพิชญ์นารถ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๔๙

เด็กหญิงศิริกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๔

เด็กชายสุโรจน์
เด็กชายพงศกร
เด็กชายอนันต์
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิงจีราพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๕

เด็กหญิงชนันกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๖

เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงพรพรรณ
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กชายธนบดี
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายอัฐพงษ์
เด็กชายชนินทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนรภัทร
เด็กหญิงนัฐฏิญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๖๙

นามสกุล
โฮมลาภ
นักลำทอง
มาลาคำ
โยธี
พูลเพิ่ม
นัยนิตย์
ปรีนึก
สายเคน
ผ่องใส
ญาตินิยม
ทีคะโคตร
วรรณทวี
กันภัย
พลกุล
พันขอ
จันทะไข่สร
สุวรรณศรี
สายสิงห์
พรมกาญจน์
ผุยคำสิงห์
ไพรกะเพศ
โพธิมา
สมภาวะ
สายสา
มั่นอ่วม
ปรีนึก
ตะนะโส
อินชูวงษ์
พลกุล
ระวังดี
บุระคำ
พันธนู
จันทาเวท
ผลาเลิศ
ถุงคำแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วัดทุ่งเกษม

หมายเหตุ

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วัดทุ่งเกษม
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) วัดทุ่งเกษม
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น

๒๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น

๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น

วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๙

เด็กหญิงธิดารักษ์
เด็กหญิงปาริชาติ
เด็กหญิงปยดา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงธิษณามดี
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศิรินันต์
เด็กหญิงกรองขวัญ
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายจีระพล
เด็กชายชลกร
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายธีรพล
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนฤมล
เด็กหญิงบุณยาพร
เด็กหญิงวิภาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๐

เด็กหญิงสุภาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๑

เด็กหญิงหทัยชนก
เด็กชายกฤษณพล
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์
เด็กชายวัชระ
เด็กชายวีระวุฒิ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงพรนัชชา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๓

เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายภานุวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๘๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๔

นามสกุล
สายเคน
พากเพียร
ไมตรีพัน
โลมากาล
ไพกะเพศ
สนิท
คำอำ
บรรณศรี
ไชยเสริฐ
สีสังปด
นนทพันธ์
ทาคำสุข
โข่กำนัน
แก้วคำมา
นนทา
เทศนา
เรือนแก้ว
ไสยเรือง
ขันโท
คำศรีสุข
ทีคำวงษ์
เทศนา
ทับทิมโสด
ดีทะเล
จำปาสา
ดีโลนงาม
ทีคำวงษ์
อุตรา
สีบัว
แสวงวงค์
ขวัญสงเคราะห์
สิงตะโคตร
เพ็งพวง
บุราเลข
เอนกโชค

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจั่น
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจั่น
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๔/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดศรีจันทราราม
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน
วัดโนนบอน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๘๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๕

เด็กชายสุพคิน
เด็กชายกฤตพจน์
เด็กชายจตุพัฒน์
เด็กชายภควัต
เด็กชายศรัญย์
เด็กชายจักรกฤต
เด็กหญิงสิวาพร
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอัมภิชา
เด็กหญิงอารดา
เด็กหญิงวิชดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๖

เด็กหญิงกนกรัตชน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๗

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายชลนกฤต
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภูมินทร์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายสุริยา
เด็กชายกฤติพศ์
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายศุภวัตร
เด็กชายคิรากร
เด็กหญิงกชกร
เด็กหญิงกันยรัตน์
เด็กหญิงไขนภา
เด็กหญิงธัญพัฒน์
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กหญิงพรนภา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพิชชาภา
เด็กหญิงพรภิวา
เด็กหญิงมนทิรา
เด็กหญิงยุพา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงอภิญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๓๙

นามสกุล
โลมาสืบ
แสงดี
ทาเทพ
พรมเสนา
คำมุงคุณ
หลักบุญ
ใจมั่น
ต้นตะภา
จันสง่า
กุลาราช
อรัญวงค์
ผลเจริญ
วันโสภา
การะเกษ
อุตรา
ศรีลาบา
พันธะนู
ผลทวี
พวงพันธ์
คงเมือง
กาญจนะ
แก้วดี
ลาภยิ่ง
สิงคะเณย์
สารพันธ์
พันธนู
ชมบุญ
พรหมชุณห์
ศิลาทิพย์
อุดาหน
หัวคำ
ผาละพรม
ประดับจันท์
บุราไกร
ฟกทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๑๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) วัดโนนบอน
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิง อภัสร
เด็กหญิง อมรรัตน์
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กชายภัทรเวช
เด็กชายภูมิภัทร
เด็กชายภูรเดช
เด็กชายลิขิต
เด็กหญิงกวินตา
เด็กหญิงพรชนัน
เด็กชายณรงค์ศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๖

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายพีรวิชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๗ เด็กหญิงเอมมิกาวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๒

เด็กหญิงไอรดา
เด็กหญิงสนันทา
เด็กหญิงนทยา
เด็กหญิงชาลินี
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายธงชัย
เด็กหญิงณับชยา
เด็กหญิงมุกจิตตา
เด็กชายชินวัตร
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายธันชยา
เด็กชายยศพร
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายธนากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๓

เด็กหญิงสุพรรณษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๔

เด็กชายธีระวงค์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๑

นามสกุล
ศิริบูรณ์
อุตรา
ปอมอาสา
ดาวประสงค์
มาลาสาย
ขุณีวรรณ
พวงศร
ก้านทอง
พันธุระ
ศรีแก้ว
เหลื่อมใส
พุทธธาธรรม
แก้ววงษา
อินทพรม
พรมสาร
กาญจนวงษ์
พรมงาม
ลานนท์
ฉันไชย
สุขสวัสดิ์
เวียงจันทร์
พวงเขียว
กุลาราช
กองจวน
สวัสดี
พันโท
แกเวสุพรรณ
ปานัดสี
สวัสดี
สุณูพัฒ
สายแวว
สายแวว
พันสถิตย์
เสนสี
คำประสงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนชาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห่องชัน
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องชัน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องชัน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องชัน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห่องชัน

๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่างอย
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านท่างอย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่างอย
๑๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดชุม

๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุดชุม
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชุม

๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชุม
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุดชุม
๒๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านกุดชุม

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดชุม
๐๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุดชุม
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสว่าง
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคูสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบุ่งหวาย
วัดบุ่งหวาย
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดดอนชาด
วัดห่องชัน
วัดห่องชัน
วัดห่องชัน
วัดห่องชัน
วัดห่องชัน
วัดท่างอย
วัดท่างอย
วัดท่างอย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายเดชา
ขำนอก
เด็กหญิงวราภรณ์ นามประโล
เด็กหญิงพลอยประภัส บุตรเทียม
เด็กหญิงสุภัตตรา ดาวประสงค์
เด็กชายธีระวัฒน์ แก้วบัวเคน
เด็กหญิงณัฐสุดา ทาประจิตร
เด็กหญิงปณฑิตา ทาประจิตร
เด็กหญิงชัญญา เครือบุตร
เด็กชายวิศรุต
ชะนะดี
เด็กหญิงอรจิรา จันพวง
เด็กชายธีรเดช ไขแสง
เด็กชายธีรเทพ ศรีลาภา
เด็กหญิงเนตรนภา จันทวี
เด็กหญิงพนิดา แก้วคำมา
เด็กหญิงพิชชานันท์ ศรีนอคำ
เด็กชายณัฐภูมิ ศรีลาภา
เด็กชายทรัพย์อนันต์ วังคำลุน
เด็กชายสุทธิพงศ์ กุลอุปฮาด
เด็กชายอาทิตย์ จันทวี
เด็กหญิงธนวดี ผามณี
เด็กชายเฉลิมพนธ์ สมบูรณ์
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จรรยากรณ์
เด็กหญิงฐิติพร ภูตุธาตุ
เด็กหญิงเพชรดา วิรวนิช
เด็กชายสุวรรณ กุรัตน์
เด็กหญิงชญานิศ ผาคำ
เด็กหญิงทิพย์ธิดา บุญไพโรจน์
เด็กชายธนากร ราชชื่น
เด็กชายธันวา
สุริวงศ์
เด็กหญิงนันทิตา คำประเสริฐ
เด็กชายภูธเนศ ศรีจำปา
เด็กหญิงสุนิสา บุญภา
เด็กหญิงจันทร์หอม จันสวัสดิ์
เด็กชายรัฐศาสตร์ คงทรัพย์
เด็กชายสุภากร พลพ่าย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
๒๒/๑๐/๒๕๕๒

๐๑/๐๓/๒๕๕๓
๐๗/๐๗/๒๕๕๓
๒๕/๐๘/๒๕๕๒

๐๘/๐๙/๒๕๕๒
๒๙/๐๙/๒๕๕๒

๐๑/๑๐/๒๕๕๒
๒๔/๑๐/๒๕๕๒
๑๑/๑๒/๒๕๕๒

๒๐/๑๒/๒๕๕๒
๑๒/๐๑/๒๕๕๓
๑๗/๐๑/๒๕๕๓
๒๔/๐๒/๒๕๕๓
๒๗/๐๒/๒๕๕๓
๒๙/๐๓/๒๕๕๓
๑๒/๐๔/๒๕๕๓
๒๘/๐๔/๒๕๕๓

๐๒/๐๕/๒๕๕๓
๑๔/๐๖/๒๕๕๑
๐๖/๑๒/๒๕๕๑
๑๗/๐๕/๒๕๕๑
๑๙/๑๐/๒๕๕๑
๑๓/๐๙/๒๕๕๑

๐๖/๐๖/๒๕๕๑
๑๗/๐๗/๒๕๕๒
๐๙/๑๒/๒๕๕๒
๒๔/๑๒/๒๕๕๒
๒๙/๑๒/๒๕๕๒

๑๕/๐๒/๒๕๕๓
๒๖/๐๘/๒๕๕๒
๒๒/๐๕/๒๕๕๒

๐๓/๐๑/๒๕๕๒
๐๔/๐๑/๒๕๕๒
๒๖/๐๖/๒๕๕๑

วัดปากกุดหวาย
โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย
วัดปากกุดหวาย
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านวังยาง
วัดวังยาง
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านโพธิ์
วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) วัดโพธิ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) วัดโพธิ์ใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๐

เด็กหญิงจันทร์ฉาย
เด็กชายสุรศักดิ์
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายจักรวาล
เด็กหญิงนำมนต์
เด็กหญิงนุชวรา
เด็กหญิงมีนา
เด็กหญิงรุ่งรัศมี
เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงวิศัลยา
เด็กชายวีรพงษ์
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงสุพัฒตา
เด็กหญิงโสภิตวลัย
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรนันต์
เด็กหญิงอัญมณี
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพิณนภา
เด็กหญิงภัชราพร
เด็กชายภัทรนนท์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กชายวราเมธ
เด็กหญิงศศิภา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายอรรถดิษ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๘

เด็กชายศักดิ์กรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๓๙

เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๐

เด็กหญิงธัญนันท์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงธัศณี
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงพรไพลิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๔

นามสกุล
ดำพะธิก
ไชยปญหา
ศิริบูรณ์
ชัยเด่นพงษ์
วงมาเกษ
ปะถะมา
คงคะพันธ์
ดีแสน
ศิริมา
อะปาลา
ทวาหมั้น
ธระที
เจ๊กไธสง
เหลาทอง
วงษา
มวลสุข
มังษะพันธ์
ขุนพรม
คำทา
สีสมบุตร
ไชยอาษา
บำราชเข็ญ
บุญเขียน
สีหาวงษ์
เตชะจตุรพิธ
สนธิธรรม
กำลังดี
ธานี
ศรีรักษา
สระประโคน
คำพะทา
พิบูลย์
อริภู
คำมุงคุล
สระแสง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) วัดโพธิ์ใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๐๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๒๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบัววัด
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบัววัด

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
๒๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)

หมายเหตุ

วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดโพธิ์ใหญ่
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์
วัดจังกาจิตต์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๕

เด็กหญิงมณีนุช
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงเขมจิรา
เด็กชายเฉลิม
เด็กหญิงชญานันท์
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงปภาดา
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายราชัน
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงรุจิรดา
เด็กหญิงวานิดา
เด็กชายศิรวิชญ์
เด็กหญิงชนิษฐา
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธันยพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๖

เด็กหญิงนพภาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๗

เด็กหญิงนลินทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๘

เด็กหญิงเบญญาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๙

เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงศิริณทิพย์

ปฏิโชติ
เกียรติโชติอนันต์
สุโกพันธ์
โทตระกูล
เลิศวิบูลย์กิจ
จำปาจูม
ก้อนทองดี
บุดดียา
บุญทอน
ทองอ่อน
จันทร์จิตร
โฉมงาม
สุขเต็มดี
พิมพ์ทอง
พิมพ์พันธ์
สาลีอาจ
แพงแก้ว
เนตรสง่า
เรือนฤทธิ์
กลิ่นเกษร
ขันทอง
ปสสุวรรณ์
วาภพ
โคตรตัสสา
พลทมิฬ
พื้นผา
สีระสา
ดำพะทิก
จันบัว
ภูกองสังข์
ตุคำเวียง
ลาธุลี
ขันทอง
ศรีสุข
แสงราช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๖๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๗๙

เด็กชายปุญญพัฒน์
เด็กหญิงกมลวรรณ

เด็กชายจักรชัย
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงมัทนา
เด็กชายอดิศร
เด็กชายศุภวิช
เด็กชายมงคลชัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๐๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๑๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๑๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๑๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์

๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) วัดจังกาจิตต์
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง
๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำขวาง

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำขวาง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำขวาง

๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

๐๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง
๑๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดคำขวาง
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดบ้านแฮ
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๗

เด็กชายนัทธพงค์
เด็กหญิงธนิดา
เด็กหญิงชญาดา
เด็กชายสุทธิภัทร
เด็กชายภากร
เด็กชายบน
เด็กชายอานันท์
เด็กชายณัฐนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๘

เด็กชายกฤษณพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๒

เด็กชายอดิศร
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงสุชาสินี
เด็กหญิงทะยิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๓

เด็กชายณัฐภูมินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๔

เด็กชายธีร์นภัส
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายเอื้อลภัส
เด็กชายอภิชาต
เด็กชายอินทัช
เด็กชายมังกร
เด็กชายบัญชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๑

เด็กชายภัสกร
เด็กชายณัฐพัฒน์
เด็กหญิงสุดากร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงกันยกร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายกิตติกานต์
เด็กชายบูรพา
เด็กชายทัพทอง

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๒ เด็กหญิงประภาพรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๔

เด็กชายกฤตภาส
เด็กชายไชยวัฒน์

นามสกุล
สัมพะวงค์
บุศดี
เจริญลอย
มิ่งไชย
ชุมพร
ขนานไพร
คูณทอง
สัมโย
สาธุพันธ์
บานแย้ม
ฐิตะสาร
น้อยแก้ว
วามะเกตุ
อ่อนสำอาง
ศิริโชติ
ปลัดศรี
ปุรินทะ
คุ้มภัย
ปลับศรี
อินทร์โสม
ทองเทพ
นันทะโคตร
ภูยิติ
เนตรพันทัง
ชาญศรีเจริญ
ธรรมวงศ์
บุญมั่น
สัมโย
ศิริบูรณ์
คูณทอง
แสงราช
โปะประทีป
ชูสวัสดิ์
อุดมพืช
ฉันวิจิตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๒๐/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๖/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๐๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๘/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๓๐/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๖/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๖/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๕/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๔/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๗/๐๘/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๙/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา

๐๘/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๙/๐๘/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๑/๐๙/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๙/๑๐/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๑/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๒/๐๖/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๒๒/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๓๑/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๕ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๕

เด็กชายชานนท์
เด็กชายอติเทพ
เด็กชายปวริศร
เด็กหญิงปทมาวดี
เด็กหญิงนิธิดา
เด็กหญิงปุญญิศา
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์
เด็กหญิงทิพยเนตร
เด็กหญิงนภัสร
เด็กชายวรพล
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงจิตตราพร
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายเจษฎาพล
เด็กหญิงณัทมน
เด็กชายทินกร
เด็กชายธีร์ธวัส
เด็กชายบัณฑิต
เด็กชายปณณวัฒน์
เด็กหญิงปุณยพร
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายราชณรงค์
เด็กชายวรกันต์
เด็กหญิงศิริรัตน์
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กชายอดิศร
เด็กชายอธิป
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กชายอัคคพล
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายธนินวัฒน์
เด็กหญิงธิติสุดา
เด็กชายพิทักพงษ์
เด็กชายยุกระนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๔๙

นามสกุล
บุรัชการ
ศรีสุข
อัคคนันท์
บุญปก
ปอสูงเนิน
ชูสวัสดิ์
กรโสภา
ก้อนคำ
จรลี
คำมะวัน
ภาระบุตร
สุขหอม
จำปาทอง
โลหะกุล
ปดภัย
ดวงจันทร์
ปดภัย
หอมจำปา
ประทุมกุล
จิตธรรม
จิตธรรม
ราชเสนา
หาระสาร
สามทอง
บุญขาว
พาเวียง
พูลทวี
คำมุงคุณ
สิมพรักษ์
คำจุน
พรุ่งแสง
เอี่ยมละออ
เรือนแก้ว
อนุพรม
ปดภัย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๐๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๓/๐๕/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๔/๐๘/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๒/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๒๘/๐๔/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
๑๒/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุง
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนกุง
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย

๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านจันทัย
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย

๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจันทัย
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดแก้วรังษี
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๐

เด็กหญิงรัชนี
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงปรีติยา
เด็กชายสันติสุข
เด็กชายอิทธิกร
เด็กชายปริญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๖ เด็กหญิงอทิศติญาพร
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๐

เด็กชายอานนท์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงขวัญฤทัย
เด็กหญิงนิยากร
เด็กชายปยพล
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์
เด็กชายวงษ์ไทย
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายศิริราช
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจักรพรรดิ
เด็กหญิงจุฑามาศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๑ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๔

เด็กหญิงดุลยา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายปฏิพัทธ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปริชญา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กชายปยากร
เด็กหญิงพรทิวา
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวรินรำไพ
เด็กชายศักดินันท์

นามสกุล
คุโนรัมย์
พลกลาง
คำบุดดา
ทองพิเศษ
ศิริธรรม
สิมพงษ์
ใจแก้ว
มือมิน
ศรีมุงคุล
ศรีมุงคุล
กอแก้ว
นามสมดี
ผลทวี
ธรรมกุล
จันทะกุล
แสนทวีสุข
เหลากลม
เบ็ดเสร็จ
พรหมศิลป
เบ็ดเสร็จ
ปองคำ
มะโนรักษ์
ศุภกิจ
คำแดง
พรมดาว
บัวทอง
สิงห์งอย
สังข์ทอง
แสนทวีสุข
ทองเทพ
ประภาพักตร์
บุญจวบ
แสงจันทร์นวล
นพเทาว์
พุ่มแก้ว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย

๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองหอย
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์

๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดขวัญมงคล
วัดขวัญมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดมิ่งมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๕

เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กชายอัศราวุธ
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายอำนาจ
เด็กชายธนศิลป
เด็กหญิงญาณิดา
เด็กหญิงธนภรณ์
เด็กชายธนะธีป
เด็กหญิงธัญปภัสร์
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงสุชานรี
เด็กชายกรวริชญ์
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงเกตุมณี
เด็กหญิงฐิติกานต์
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กหญิงปยะวรรณ
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีระพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๐๙ เด็กหญิงแพรวพลอย
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๑๙

เด็กหญิงมณฑิตา
เด็กหญิงยมลพร
เด็กหญิงรัญชิดา
เด็กชายวุฒินันท์
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กชายสิทธิพล
เด็กชายอชพัส
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกุณฑิกา

นามสกุล
แก้วเขียว
ธรรมศิล
แสงสุพรรณ์
โคตรวงค์
พันที
พิมพกรรณ์
สุขใจ
วังคะฮาต
แพ่งศรีสาร
นิสิมมา
ภูมิสิงห์
พุดจีบ
เชื้อเมฆ
อ่อนละมูล
เกตุวัตร
สอนสุข
สุนิพรรณ
ลาทา
คืนดี
สิงห์ธรรม
สงยาง
คล้ายคลึง
พรมเคน
ทองงาม
พันธ์พา
วรธรรม
เจริญลอย
สอนสุภาพ
งวงช้าง
ศิลาลัย
ทยาธรรม
คนดี
วามะเกตุ
กิ่งทวยหาญ
บุญขาว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก

๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแค
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแค
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแก้งกอก
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งกอก

๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสัน

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดจอมศรี
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายณรงค์ เนื้ออ่อน
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีธรรมา
เด็กหญิงพิมลวรรณ พินธุกรณ์
เด็กชายไพรวัลย์ เครือทอง
เด็กชายภูวเดช ศรแก้ว
เด็กหญิงสิริกัญญา บุญแต่ง
เด็กหญิงสุภวดี ทัศศรี
เด็กหญิงอาทิตยา ประดับศรี
เด็กหญิงอุบลวรรณา จันทรวงษ์
เด็กชายกชกร
โขมะจิตร
เด็กหญิงกุลภัสสร์ พูลงาม
เด็กหญิงนภสร ภูมิภักษ์
เด็กชายนิพิฐพนธ์ อุทธะภู
เด็กหญิงบุษกร โทรพัฒน์
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ทองบ่อ
เด็กชายปวีณ
เพ็งพิมพ์
เด็กหญิงฝนทิพย์ โขมะจิตร
เด็กชายมงคลชัย ชารี
เด็กหญิงยุพารัตน์ กำเนิดเมือง
เด็กชายวงศพัทธ์ บรรเลง
เด็กชายวรเมธ รางเงิน
เด็กหญิงวิรดา พิมพกรรณ์
เด็กชายวีระพล นรมาตย์
เด็กชายศิวพรรณ วงษ์กลม
เด็กชายสมชาย บุดดีวงศ์
เด็กหญิงสิราวรรณ แสงชมภู
เด็กหญิงสุพรรษา ชมทอง
เด็กชายอภิพัชร กันยาสาย
เด็กชายอภิวัฒน์ รวมวงค์
เด็กหญิงอรยา เจริญสุข
เด็กชายเอกศักดิ์ แว่นระเว
เด็กหญิงภันทิลา บำรุงศิล
เด็กชายกมลภพ อินทมาตย์
เด็กชายก้องภพ ส่องแสง
เด็กหญิงกัลยกร แอบสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสัน
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสัน

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

สังกัดวัด

วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดนาโพธิ์น้อย
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๑๙๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๕

เด็กหญิงเกศราภรณ์ พิมพ์ทรัพย์

๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๖

เด็กหญิงชลดา

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๗

เด็กหญิงญาณัจฉรา

กาวิละ
เจริญดี
พรมงาม
สิงห์คง
ท่อนทอง
บัวเกิด
จันทร์แก้ว
นาจาน
นามสมดี
สุขใจ
ไต้โพธิ์
คันธศรี
คำภูเงิน
น้อยแก้ว
สายแวว
พวงพันธ์
คืนดี
ทองพูล
ศรีทา
พันธุกร
พันธุ์โคตร
พุ่มจันทร์
แปนกล่อม
สายแวว
แก้วเขียว
เนื้ออ่อน
แสงชมภู
เพ็งพิมพ์
ศรีอ่อนตา
บุญธรรม
แพงสิงห์
แสงสว่าง
ศรีอ่อนตา
ท่อนทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๑

เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กหญิงณัฐวดี
เด็กชายทินกร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนันท์ธิดา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงปริญญา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพัชชา
เด็กหญิงพัชรฤดี
เด็กหญิงพิยดา
เด็กหญิงพีชญา
เด็กชายภานุพร
เด็กชายวิทยากร
เด็กหญิงศุภกร
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสรยุทธ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กหญิงอรอุมา
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงอาธิติยา
เด็กชายอารักษ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงปาริฉัตร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์
เด็กชายโชคทวี
เด็กหญิงญาณีนุช
เด็กชายณัฎฐภูมิ
เด็กหญิงธัญญ่า
เด็กชายธีรพัทธ์
เด็กชายธีรภัทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๘๙

๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก

๑๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๐

เด็กหญิงปณิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๑

เด็กชายประเสริฐชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๒

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กชายภูวไนย
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวันวิสา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศรีสมพร
เด็กชายสรยุทธ
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงสุภาวดี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๖๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๒ เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๒

เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายจรูญวิทย์
เด็กหญิงจิตรตา
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนกร
เด็กชายนิติธร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปยนันท์
เด็กชายเปรมณัช
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพิลาพร
เด็กชายพีรภัทร
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายวรเมษ
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอริษา
เด็กชายปานตะวัน
เด็กหญิงปนัดดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๓

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๔

เด็กชายชัยวิทย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๑

นามสกุล
ประทุมพิมพ์
แสนนา
พรมศรี
เพิ่มพูล
ชายผา
ศรีเวียง
แสงพูล
ศรีอ่อนตา
บัวแก้ว
แสงสว่าง
สาลีวัน
ปุงคำน้อย
ไหว้พรหม
บุญชิต
สุโคตร
บุญมี
จาระงับ
ลุนสะแกวงศ์
พนิรัมย์
เรือนทอง
พรไชย
ดวงจินดา
สุโคตร
จันทร์งาม
โลหะชาติ
คำสุดแสง
เขียวสืบ
ฉั่วจา
เพ็งโสภา
กุลโชติ
มูลศิลป
พรรณโรจน์
ทิพเนตร
แสนโสม
แสงราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเชือก
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านจุการ
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจุการ
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธรรมรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๕

เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนชิต
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนิชานันท์

สว่างแก้ว
นาจาน
นาจาน
สว่างแก้ว
บรรเทิง
สีดา
สิงโหพล
ศรีทา
กล่อมเสียง
พุทธิประไพพงษ์
กุลวงค์
คัทมาร
แสงแดง
แสงราช
นิ่มพญา
ศรีแก้ว
คำเติม
ชัยชนะ
ปญญาสาร
แก้วทุมทอง
วิริยะรุ่งโรจน์สกุล
เชิดไชย
ช่วยสุข
วงษ์ละคร
จันทร์จริง
สีแสด
ถิ่นมะไฟ
ไชยภูมิ
อุปถัมภ์
ร่มโพธิ์
ขันธิวัตร
เสาประจิตร
เอี่ยมศรี
รีพล
ภูขำ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๒๙ เด็กหญิงปรานปรียา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๑

เด็กหญิงสุดธิดา
เด็กชายสุธาสินี
เด็กชายธนู
เด็กชายทวีพงษ์
เด็กหญิงธมนันท์
เด็กชายจิรพรรณ์
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กชายกล้าหาญ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงกันต์หทัย
เด็กชายณัฎฐนันท์
เด็กชายตรัยพร
เด็กชายถิรพร
เด็กหญิงทรงอัปสร
เด็กชายทศพร
เด็กชายทัตสิน
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายธรรมรัตน์
เด็กชายธีรเดช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๒

เด็กหญิงปริญญารัฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๓

เด็กหญิงภคพร
เด็กหญิงวรรณภา
เด็กชายวีระยุทธ
เด็กหญิงศศิธร
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอุดร
เด็กชายนิพนธ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๕๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ

๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ

๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจุการ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขัวแคน
๑๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
๑๖/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม
๑๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๐๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด
๒๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านชาด
๒๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านชาด

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านชาด

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านชาด
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดธาตุรังษี
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๐

เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายรังสิมันต์
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กชายทินกร
เด็กชายฌาญวุฒิ
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงมนิสา
เด็กชายรัตนากร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กชายแหล
เด็กชายกิ่งซาง
เด็กชายจิรายุทธ
เด็กชายปญญากร
เด็กชายพิพัฒน์ชัย
เด็กหญิงภัสกร
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กชายกฤษราช
เด็กหญิงกาญจนา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๑ เด็กหญิงกิตติยากรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๓

เด็กชายเข็มทิศ
เด็กชายจักราธร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๔ เด็กหญิงเจริญทรัพย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐสุดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๗ เด็กหญิงทิพย์ประภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๔

เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กชายธีรกานต์
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายธีระเดช
เด็กชายนฤพน

นามสกุล
นามวงษ์ษา
โคตรเมือง
เชิดชัย
อาจภักดี
โนนราชา
ผ่องใส
แสงเขตต์
สาระกิจ
ศรไชย
อุปโภค
วงพระจันทร์
วงษ์ละคร
กุลชิน
คงทน
บุรินรัมย์
เอี่ยมศรี
ธนูทอง
จันทรสุข
แสวงผล
กะตะสีลา
โม๊ะศรี
มีปญญา
เทียมทัศ
รวมวงษ์
ชื่นชม
ขันธิวัตร
ขันธิวัตร
ประกอบกิจ
มั่นธรรม
งอกสุข
คลองโปงเกตุ
สุกใส
หาญสงคราม
กะตะสีลา
ชื่นชม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหุ่งหลวงพะเนียด
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทอย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทอย

๐๕/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดโชติการาม
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดนาทอย
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๒๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงปรมาพร แต้มศรี
เด็กชายปราณนต์ ทันธิมา
เด็กหญิงปราณปริยา กันยาพันธ์
เด็กหญิงปาณิตา แสงไสว
เด็กชายพงศกร โรมราช
เด็กชายพัทธระพงษ์ คำสุข
เด็กหญิงพิมนภา จันทะเวช
เด็กหญิงภาวิณี สีสมุทร
เด็กชายภูมิพัฒน์ พุฒซ้อน
เด็กชายภูวดล อุสาริด
เด็กชายรัฐธรรมนูญ คูณภาค
เด็กหญิงสกุลรัตน์ บัวจันทร์
เด็กชายสรวิชญ์ รวมวงษ์
เด็กหญิงสุกัญญา อินทราช
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ศรีไพร
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองเภา
เด็กชายอธิชาติ วะริสาร
เด็กชายอนุวัฒน์ แปลงศรี
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ แสงใบ
เด็กชายทักษิณ พันธ์คำภา
เด็กชายธนพล ผ่องใส
เด็กหญิงนันธิวา โยธารักษ์
เด็กหญิงฝนทิพย์ วิรินโท
เด็กหญิงลักษณารีย์ ศรีลาเลิศ
เด็กชายวัชรพงษ์ แสงใบ
เด็กชายศุกลวัฒน์ แสงใบ
เด็กหญิงสุนิสา แสงเขตต์
เด็กหญิงอริญาภรณ์ ศรีบัว
เด็กหญิงญานิกา พลเมือง
เด็กหญิงณกมล แสงชมภู
เด็กชายยศศักดิ์ จันทร์ฟองงาม
เด็กชายศักดิ์ชัย แปลงศรี
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ทรายงาม
เด็กชายสิรวิชญ์ จันทนุช
เด็กชายสิรวิท
ขาวสลับ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาคอ
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านไร่
๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไร่
๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไร่
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดราชวงศาราม
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีดงบาก
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
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ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๐

เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา พลเสนา

๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไร่

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๑

๑๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๕

เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายนวพล
เด็กชายพิชัย
เด็กหญิงรัตนาพร
เด็กหญิงศรัณย์พร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๖

เด็กหญิงกัลยาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๗

เด็กชายจตุราพัฒน์
เด็กหญิงณัฐภรณ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายนพรัตน์
เด็กชายปญญพนต์
เด็กหญิงพลอยชมพู
เด็กหญิงพิมพ์ชนิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๔ เด็กหญิงแพรววรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๙

เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายปฐพี
เด็กชายนพณัช
เด็กชายภัคพล
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงมณิภา
เด็กหญิงวายุตา
เด็กชายวีระชัย
เด็กหญิงศิริภัสสร
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กชายอธิรุจ
เด็กชายอนันดา
เด็กชายอภิมุข

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๐

เด็กหญิงจริญาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๑

เด็กชายณัฐภัทร
เด็กชายเตชิชย์
เด็กชายประชา
เด็กหญิงภาลิณี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๔

นามลี
เกตนัน
กิ่งก้าน
แก้วโพธิ์
พันธ์แก้ว
เผยศิริ
เตมิยะ
พงษ์ลุน
โบติหล๊ะ
แสงชมภู
พันธ์แดง
เตมิยะ
ผกาลา
อุปครุฑ
โนนสูง
หงษ์ช่ืน
สุดถนอม
ประดับศรี
สมพล
พาเพียร
จันทยา
สิงห์สนิท
บุญชม
หงษ์ศรี
หอมศรี
ธนูทอง
รางเงิน
มาลาหอม
สมละออ
มหาพานต์
ไขแสง
จันทร์หอม
แสงแดง
โคตุเคน

๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโงม
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโงม

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหินโงม
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีมงคล
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวัน
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดดอนสว่าง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๐

เด็กหญิงมนัญญา
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวีระภาพ
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายพงศกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๑

เด็กหญิงภิญญาภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๑๙๙

เด็กชายวรสิทธิ์
เด็กชายสรรค์สิริ
เด็กหญิงปุณณภา
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กชายภูนิทัศน์
เด็กชายวัชระ
เด็กหญิงวิพาดา
เด็กชายวีรัชชัย
เด็กชายศราวุธ
เด็กชายศักดิธัช
เด็กชายศุภกฤษฏ์
เด็กชายสิงหราช
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอนันตา
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกิตติรัตน์
เด็กชายเก้ามงคล
เด็กชายโฆษิต
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กชายชัยตระการ
เด็กหญิงณฐมน
เด็กหญิงณัฐชยา
เด็กชายณัฐศักดิ์

นามสกุล

ดอนมั่น
สิทธิโสม
พินธุรัตน์
แวงวรรณ
อิ่มเต็ม
โพธิจันทร์
แสงแดง
วิเศษหอม
สันตะพันธ์
อันทะคำภู
ถมยาปริวัฒน์
วงค์จันทร์
เพ็งพิมพ์
มาลาหอม
ทองทัพ
โคตะพันธ์
แก้ววิไล
อุดมพืช
โพธิ์คาร
สอรักษ์
โพธิ์คาร
อภิวันทน์วิชัย
คำพันธ์
บัวเกิด
จันทร์สอน
แปลงศรี
แย้มสว่างศักดิ์
พรมเพ็ญ
อุดมดี
สินสุพรรณ์
พืชหมอ
ตั้งตระกูลมีสุข
จันทบุตร
มหาพรม
ชินพาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด

๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเอือด
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๓

เด็กชายตะวัน
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธิติกร
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายปรมินทร์
เด็กชายปวริศ
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงปาณิสรา
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายปุณณวิช
เด็กหญิงปุณยาพร
เด็กชายพงษ์ศกร
เด็กหญิงพรชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๔

เด็กหญิงพลอยทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๕

เด็กหญิงพลอยนภัส

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๓

เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิยฎา
เด็กหญิงพุทธรักษา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กหญิงภีระยา
เด็กหญิงภูริชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๔

เด็กหญิงวชิราวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๕

เด็กหญิงวรมน
เด็กหญิงวรารัตน์
เด็กชายวิทยา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศศิพิวัฒน์
เด็กหญิงศุภาพิชญ์
เด็กหญิงสิรภัทรา
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสุกัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๔

นามสกุล
ทองแสง
คืนดี
พิมพ์ศรี
โอษฐิเวช
ทัดศรี
วงษ์สุวรรณ
เรืองแสน
โลกวิตร
คำสา
ดวงแสง
โอษฐิเวช
แก้วกัญญา
นามสมดี
สายแวว
โอษฐิเวช
หลอมประโคน
มินขุนทด
เนาคำแพง
นันทะ
ยิ้มประเสริฐ
วรรณเกษม
เรือนแก้ว
เจริญผล
พิมพ์แก้ว
เทียมทัศ
วงษ์พรม
สายแวว
แก้วกัญญา
เจริญศรี
มิ่งชัย
โรคน้อย
วิลามาศ
บุญชื่น
นารีนุช
กันหามาลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๖๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงสุธินันท์ วงค์ธรรม
เด็กหญิงสุนิษา อุปโคตร
เด็กหญิงสุประวีณ์ จันทะเวช
เด็กหญิงสุพรรณวิษา หงษ์ษาวัน
เด็กชายอติราช ดวงแสง
เด็กชายอนุชิต พิมพ์ทรัพย์
เด็กหญิงอรรถยา ศักดิ์เจริญชัยกุล
เด็กหญิงอัญชิตา สันตวง
เด็กหญิงอัยดา รักคะบุตร
เด็กหญิงแพรวา จันทรแรม
เด็กชายอนุวัฒน์ ละยศ
เด็กหญิงกรรณิกา ดูลา
เด็กชายธนัชชา แวววงษ์
เด็กชายปรินทร ชุมจันทร์
เด็กหญิงพิยดา บุญเนตร
เด็กหญิงสร้อยฟา สมพานเพียง
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย แวววงษ์
เด็กหญิงอนัญญา ฟกหอม
เด็กหญิงอินทิรา วนะลุน
เด็กหญิงกนกวรรณ์ ศิริธรรม
เด็กชายกฤตพร บุญเหลา
เด็กชายจารุวัฒน์ ประสพสุข
เด็กหญิงจิรัชญา พุทธรักษา
เด็กหญิงจิราพร จันทร์แรม
เด็กชายชินวัตร ฐิตะสาร
เด็กหญิงณัฐธิดา ประสพสุข
เด็กชายณัฐภัทร สายราช
เด็กชายเตชชินท์ ชุนกล้า
เด็กชายทนงค์ ธนูศิลป
เด็กชายธนดล นามวงค์คุณ
เด็กชายธนวินท์ พิกุลทอง
เด็กชายธีรภัทร ประสพสุข
เด็กหญิงนันธิดา สมอดง
เด็กชายนาวี
เวฬุวนารัตน์
เด็กหญิงปานดาว ไตรผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่

๐๙/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๘

เด็กชายภพรัตน์
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กหญิงลลิดา
เด็กหญิงวรินญา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายวีระพัฒน์
เด็กหญิงศิริณภา
เด็กหญิงอนุธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๔

เด็กหญิงจิตติญา
เด็กชายชาญณรงค์
เด็กชายณัฐพร
เด็กหญิงทิตติยา
เด็กชายนะทิชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๕

เด็กหญิงนิภาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๙

เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพัชรธิดา
เด็กชายรพีภัทร
เด็กชายศิวกร
เด็กชายสุริยะฉาย
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงเดือนเต็ม
เด็กชายลัทธพล
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กหญิงสไบทิพย์
เด็กหญิงสิริรักษ์
เด็กชายสีหราช
เด็กหญิงหทัยชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๐

เด็กชายอภิญาวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๑

เด็กชายอภิรักษ์
เด็กชายณัฐพร
เด็กชายณัฐพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๒๙๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๔ เด็กหญิงนริสศราภรณ์

นามสกุล
พิมพ์ศรี
จารุพงษ์
เหล็กกล้า
สิงห์สาย
ทองโบราณ
วรพิมพ์รัตน์
พิมพกรรณ์
เทียมทัศ
สีวิจารย์
คำแดง
ชมทอง
สิมมา
พิลานนท์
เหวิจิตร
หงษ์ศรี
นามเวช
รางเงิน
ไชยเหนือ
บุญเหลา
หอมจำปา
งามขำ
ก้อนคำ
จันที
กำหิน
นามเวช
กิ่งมั่น
สิมมา
โพธิสาร
ชื่นใจ
ผลวาด
นระมาตย์
คำแดง
อินทร์สาตร์
อินทร์สาตร์
อยู่นอก

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองห้าง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย

๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย
๐๔/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเตย

๐๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเตย
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดศรีเมืองใหม่
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๐๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๐

เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงปรางทิพย์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายพุทธินันธ์
เด็กหญิงเพชรนภา
เด็กชายภูมิตะวัน
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กหญิงเอื้อการย์
เด็กหญิงชนาภา
เด็กหญิงธวัลพร
เด็กหญิงธิชาภัทร
เด็กหญิงปรารถนา
เด็กชายสรวิชญ์
เด็กหญิงญาณิศา
เด็กชายณฐภัทร
เด็กหญิงธิติมา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๑

เด็กหญิงนันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๒

เด็กหญิงปานฤทัย
เด็กหญิงพิลมพร
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงรัศมี
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายวาสุ
เด็กหญิงวิราวรรณ
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงสรารัตน์
เด็กหญิงสุธิดา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอนิวัตติ์
เด็กหญิงอัญฑิกา
เด็กหญิงชนัญชิดา
เด็กชายชิษณุชา
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนันทิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๓๙

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

หลู่โยธา
ปหึน
ศรีสัน
ชุ่มพุก
จิระพร
สุดล่า
ภูมี
จันแปลง
พลกรณ์
เพชรดี
เกษา
อนุสนธิ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย

ศรีสัน
ศุภรักษ์
ทองเทพ
อุโคตร
โพธิคาร
ตลอดพงษ์
คำแดง
จักศรี
เพ็ญชารี
ชาวตระการ
ศักดิ์ขุนทศ
ยุพโคตร
ฝางคำ
เรียงสันเทียะ
บุญเนตร์
ธนูทอง
เพิ่มดี
มุขมนตรี
สีหานาม
สีหานาม
จันทะยา
วังสาลุน
สุมา

๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดควาย

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

๐๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๐๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

สังกัดวัด

วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๐

ชื่อ

เด็กชายนิรวิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๑ เด็กหญิงประกายทิพย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๖๙

เด็กชายพิชิตชัย
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายวัฒนศักดิ์
เด็กชายหิรัณยภัส
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงชุติมา
เด็กชายแทนคุณ
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายวายุ
เด็กชายธนบัตร
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายดนุพร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงชนิตา
เด็กชายบัญญพนต์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงพรประภา
เด็กชายพีรภัทร
เด็กชายรภีพัฒน์
เด็กชายสมพงษ์
เด็กหญิงสิริยากร
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายยุทธกรณ์
เด็กหญิงวิราพร
เด็กชายสุกลวัฒน์
เด็กชายกมลวิช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๐ เด็กหญิงกัณญาวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๔

เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงนิชา
เด็กชายนิรันดร์
เด็กชายปรเมษฐ์

นามสกุล
ฝายกระโทก
สินโคกสูง
บุตรราช
อรรถเสน
บุตรลา
ศรีปราชญ์
สว่างแก้ว
คลังอาจ
โลหะกุล
สมชาติ
ตันเลิศ
อิ่มขจร
เตมิยะ
ดำขำ
คุณธรรม
ทองปญญา
ศรีษะ
จุลเจิม
จินดา
กิ่งมั่น
ต้นสิงห์
เชื่องดี
พลภักดี
ผาคำ
อาจศรี
โลหะชาติ
สมใจ
ทองเทพ
จันทร์แสง
ชูนำคำ
ทัดศรี
บาศรี
ศรีคำวงศ์
สามแสน
ราชคง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่

๐๒/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากุงใหญ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
๑๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผักแพว
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสิม
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน

๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาโปงโพน
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

สังกัดวัด

วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพลอยวดี อ่อนพา
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีบุระ
เด็กหญิงเยาวมาลย์ วัฒนไกร
เด็กชายวรากร โรจน์คงทรัพย์
เด็กชายวิศรุต
ปดภัย
เด็กหญิงศศิกานต์ วังทอง
เด็กชายสรนันท์ แขนสันเทียะ
เด็กชายสิทธิศักดิ์ บัวแก้ว
เด็กชายอภิวัฒน์ ใจอิ่ม
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แก้วนนท์
เด็กหญิงขัตติยา วงพิมนต์
เด็กชายจิตรกร สายแวว
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ คงโนนกอก
เด็กชายเตโชดม สงสอาด
เด็กชายเทพสุริยา นาจารย์
เด็กหญิงธณัสฐา พิมพ์พาทรัพย์
เด็กหญิงอภิชญา วงศ์วรรณ์
เด็กหญิงอริสา โทรัตน์
เด็กหญิงอรุณทิพย์ อิ่นแก้ว
เด็กหญิงอัมราพร ใจอิ่ม
เด็กชายกชกร
สมภูมิ
เด็กชายเทพพิทักษ์ คำหล่อ
เด็กหญิงปริฉัตร แดงเถิน
เด็กชายศุกลวัฒน์ ทองคำ
เด็กหญิงสิริลักษณ์ สาธุพันธ์
เด็กหญิงสุพิชญา ดอกเกษ
เด็กชายเกรียงศักดิ์ จันทร์เอี่ยม
เด็กหญิงธัญชนก คำวัน
เด็กหญิงธัญสินี มาโพธิ์
เด็กหญิงนัฐธิชา สิงคิบุตร
เด็กหญิงปรียานุช นาคูณ
เด็กหญิงปญจรัตน์ กาไวย
เด็กหญิงชลดา สุภวัน
เด็กหญิงกัลยารวิศ ศรีช่ืน
เด็กหญิงเกศสุดา สงสอาด

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๒๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๐๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๑๐/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากุงน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา

๐๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา

สังกัดวัด

วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดเที่ยงประดิษฐ์
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๐

เด็กหญิงทิพย์ธารา
เด็กหญิงทิพย์วรรณ
เด็กชายธีรเทพ
เด็กชายนภัทรพงษ์
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงปรียาพร
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพรประภา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กชายภูผา
เด็กชายยศวร
เด็กหญิงวาสนา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุชาดา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กหญิงอุมาเทวี
เด็กชายขวัญชัย
เด็กชายชานนท์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายภูริช
เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงมินทิญา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายพลพล
เด็กชายวศพล
เด็กชายปาฏิหารย์
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายชญานนท์
เด็กหญิงกานดามณี
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กหญิงวรัชยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๔

นามสกุล
สมบูรณ์ศรี
พันธ์นาม
คูณทา
สุขสนิท
จันทร์เอี่ยม
พัฒนะสาร
จันทะแสง
แก้วเนตร
วันดี
พลกรณ์
ศรีชาเนตร
คำปน
อินทร์งาม
กิ่งมั่น
ผาคำ
สุดรักษา
เหล่ามา
มังคะการ
ชนะนิล
สามาลย์
สุวรรณดี
วรรณเวช
อำท้าว
ชำนาญ
แก้ววงษา
แสนบุญเรือง
พันธ์ศรี
สุดประเสริฐ
พุทธวงศ์
การะเลข
บุญสารี
ธรรมสอาด
ศรไชย
ชนะนิล
ส่องสีโรจน์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๑๑/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๑๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๒๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนเจริญสุขศึกษา
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนนำเกลี้ยง

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนำเกลี้ยง
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง

๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดสุวรรณวงศาราม
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๘

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุภัทรธิดา
เด็กชายเอกวิทย์
เด็กชายดนุสรณ์
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงนฤมล
เด็กชายนิรุต
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กชายเลิศชาย
เด็กชายจารุพัฒน์
เด็กหญิงเชาวรัตน์
เด็กชายธีธวัฒน์
เด็กชายประกฤษฎิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๙

เด็กชายพงศธร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๐

เด็กหญิงแพรวพราว

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๖

เด็กชายภคพล
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายวิทยา
เด็กชายศิริชัย
เด็กชายสิทธิพงษ์
เด็กหญิงดรุณี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๗

เด็กหญิงศิริกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๙

เด็กหญิงจิดาภา
เด็กชายธนพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๐

เด็กหญิงธัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๕

เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายภานุรุจ
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กหญิงเกสรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๖

เด็กหญิงจันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๗

เด็กหญิงณิชาภัทร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนันทกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๗๙

นามสกุล
วงศ์ใหญ่
ดาบส
สารเสนา
ทาระศรี
ทองมาก
สิงห์แจ่ม
แสงศรี
วงษาทุม
แก้ววงษา
พิมพ์รส
วงค์คำเหลา
พิมพ์รัตน์
กิ่งสุข
วงคำเหลา
หอมดวงสี
ทารักษ์
วัฒนา
สารักษ์
บุญมางำ
สีถาการ
สีถาการ
จำปาเทศ
บัวเงิน
ชูวงค์
ภูมะลี
พันเกษราช
สุพรม
จันทร์ไชย
สลักคำ
ทองวัน
บุญเลี้ยง
ทองเวช
มีคำนิตย์
ทองเวช
ปานเหลา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัว
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวล
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล
๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวล
๑๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวล

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล
๑๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนานวล
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนานวล
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนานวล
๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนม่วง
๒๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนม่วง
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสัง
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสัง

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง
๑๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง
๒๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสัง

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสัง
๑๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๐๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๒๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ
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วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๐

เด็กหญิงนันทิกานต์ มีคำนิตย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๑

เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กชายพิทวัส
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวันเพ็ญ
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศรัณย์
เด็กหญิงศุภิสรา
เด็กชายสันติสุข
เด็กหญิงสุภาพร
เด็กหญิงอมรวรรณ
เด็กหญิงอรจิรา
เด็กหญิงกรกนก
เด็กหญิงกิตติพร
เด็กชายจตุรงค์
เด็กหญิงชลดา
เด็กหญิงชลลฎา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กชายไชยวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๐ เด็กชายประกรเกียรติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๒

เด็กชายภัทรภูมิ
เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กชายมนตรี
เด็กหญิงยุภาพร
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวิจักขณ์
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสรายุทธ
เด็กหญิงสิริมณี
เด็กชายอลงกรณ์
เด็กหญิงอัยพร
เด็กหญิงแตงไท

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๔

เด็กหญิงตรีเพชร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๑

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

ปานเหลา
จันดีบุตร
แสวงวงค์
สารจันทร์
มรรคสุทธิ์
ทาดาวงษา
สุพรม
ปานเหลา
วงคำเหลา
สิมาวัน
ปานเหลา
วรรณะเวช
ศรีอักษร
นันทบรรณ
บัวเงิน
นวลอนันต์
บุญบุตร
บุญบุตร
จันทาอ่อน
โพธิ์ชัย
สมนึกตน
พรมสวัสดิ์
สีคำภา
บุญเชื้อ
สอนคำเสน
โททอง
สุขอินทร์
พันงาม
นันทะบัน
บรรมณี
ชุมวงษ์
พันธมาต
แสงจันทร์
ปลื้มจิตร์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

๐๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๑๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น

๐๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๒๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น
๑๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๑๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๒๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๐๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)
๓๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกะแอก
๐๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดนานวล
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดหนองไฮ
วัดบ้านกะแอก
วัดกระแอกน้อย
วัดกระแอกน้อย
วัดกระแอกน้อย
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๔๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายรัฐภูมิ
บุตรวงษ์
เด็กชายสุชาติ
สาระนัน
เด็กชายกิตติธรา สีหาบุตร
เด็กชายเกียรติบดินทร์ สุวรรณศิล
เด็กหญิงดาวละออ พันธมาต
เด็กหญิงปาลิดา สมบัติหลาย
เด็กชายปยะวุฒิ บุดดีแพง
เด็กชายพัทธ์ธีรา นัยแพทย์
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมใจ
เด็กหญิงจุฑามาศ ดอกดวง
เด็กชายณัฏฐพงศ์ บุญวิจิตร
เด็กชายธนพล บุญวิจิตร
เด็กชายธีรภัทร บุญเจือ
เด็กชายพรรษวัศ พิมพะนัตย์
เด็กชายไพศาล ภาษี
เด็กหญิงรดามณี บังศรี
เด็กหญิงญาณิศา บุญพันธ์
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปทุมรัตน์
เด็กชายจักรพงษ์ ดวงภูธร
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญมานันท์
เด็กหญิงชลธิชา บุตรโท
เด็กชายฐิติพงศ์ รัดสิมวงษ์
เด็กชายณัฐกรณ์ ส่องศรีโรจน์
เด็กชายวชรายุ ละเลิศ
เด็กหญิงวิจิตตรา เลขะสันต์
เด็กชายวิชาญ ปดสาสิงห์
เด็กหญิงกิติยา โมอินทร์
เด็กชายณัฐธวัช จันเนา
เด็กชายทิวากร โสภากุ
เด็กชายธนโชติ สะอาด
เด็กชายธนากร โสภากุ
เด็กหญิงปวีณา โคตรธรรม
เด็กหญิงเยาวเรศ เหล่าบุตรสา
เด็กหญิงสิราลักษณ์ วรรณพาน
เด็กหญิงอนันตญา โปงจิตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง
๒๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสว่าง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคำสว่าง
๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสว่าง
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำสว่าง
๒๙/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
๒๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๐๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนงาม
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

๓๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดกระแอกน้อย
วัดกระแอกน้อย
วัดคำสว่าง
วัดคำสว่าง
วัดคำสว่าง
วัดคำสว่าง
วัดคำสว่าง
วัดคำสว่าง
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโนนสูงสุทธาวาส
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๘

เด็กชายคมสัน
เด็กชายธิติ
เด็กชายธีรเมธ
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กหญิงสุชานุช
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงกชกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๙

เด็กหญิงจันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๐

เด็กชายชยานันท์
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กหญิงนุชนาฏ
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงพรธีรา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กชายวิโรจน์รัตน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอนุภัทร
เด็กชายอนุวัฒน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวิลาสินี
เด็กชายศิริโชค
เด็กชายสันติพงษ์
เด็กชายสิทธิกร
เด็กชายอภิวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๔

นามสกุล
ยากุล
บัวหยาด
มนตรี
คำภาชาติ
ชมชื่นชู
ปดด้วง
พันโนลาด
ทองแจ่ม
รุจิโภชน์
กุลบุญญา
จันทร์สุกใส
คำมาโฮม
พัดทาบ
กันยาพันธ์
พิมพ์แก้ว
กนกแก้ว
เกษศิริ
นิตอินทร์
ศิลาล้อม
พิลารัตน์
กันตัด
ทาดาวงษา
ดารา
ดาทวี
ยาตะลี
ศรีเลิศ
เจริญ
บัวหลาย
สีถาการ
บุญสิทธิ์
โพธิ์ทวี
พวงยอด
แสวงวงศ์
ขุนโทนิล
พรหมสิทธิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องขอน
๒๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องขอน
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องขอน
๑๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห่องขอน

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องขอน
๑๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องขอน
๓๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องขอน
๒๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห่องขอน

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน
๒๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนแคน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๘

เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายตะวัน
เด็กชายเทพารักษ์
เด็กหญิงนิตยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๙

เด็กหญิงเบญญาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๐

เด็กชายปยะ
เด็กหญิงพัชรนันท์
เด็กชายเมธาสิทธิ์
เด็กหญิงรุ้งธิวา
เด็กชายอนุชา
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงจินตนา
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายดรัณภพ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรเดช
เด็กชายนัทธพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๘๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๑๙

เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กหญิงวนิศรา
เด็กหญิงวิรสุดา
เด็กชายสนธยา
เด็กชายสิทธิกร
เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอาภากรณ์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายหาญชนะ
เด็กชายธนาวัชร
เด็กหญิงพิชธิดา
เด็กชายพีรธัช
เด็กชายโสภณ
เด็กชายธนโชติ
เด็กชายภานุพงศ์

นามสกุล
ทองคำตอน
สิมมาวัน
บุรัสการ
สายเคน
วงษ์ภักดี
แก้วคำกอง
โชติสนธิ์
ทาระศรี
อ่อนวรรณะ
ยากุล
ภาคชมภู
สิมาวัน
จันทร์ประทักษ์
ดวงโสดา
กุกันยา
บุรัสการ
โสภา
ก้านทอง
ลาพรมมา
บูรณะกิติ
วารินทร์
นนทะเสน
ชนะคำ
กัญญาพงษ์
แสงสุตา
วงค์คำผา
เอกา
แข็งสันต์
สีลาที
ภาระสันต์
โสชะดา
ลูกอินทร์
เวชการ
ทรัพย์โภคเจริญ
ซอเพชรสมงาม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม

๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามปอม

๐๗/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๐๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขามปอม

๑๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน
๓๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน

๓๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน
๑๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน
๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน

๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน

๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน
๒๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน

๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบอน
๒๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบอน
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อบอน
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านค้อบอน

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อบอน
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อบอน
๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อบอน
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อบอน

๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านหว้าน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดบ้านค้อบอน
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๔

เด็กชายสินธร
เด็กชายสุเมธ
เด็กชายก้องศักดิ์
เด็กชายฐาปกรณ์
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายธนันชัย
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงเฟองรัตน์
เด็กชายรัฐธีร์
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงสุทัศนี
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายตรินัยน์
เด็กหญิงทิพย์วดี
เด็กชายแทนไท
เด็กหญิงธัญจิรา
เด็กหญิงธัญวรรณ
เด็กชายธีรพงษ์
เด็กชายธีรวิทย์
เด็กชายนพณัฐ
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กหญิงขวัญไพร
เด็กชายจิตรกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๕

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๖

เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปุณยวีร์
เด็กชายพัทธดนย์
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงเฟองฟา
เด็กชายวรเทพ
เด็กชายวรรธนะ
เด็กหญิงศรัญญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๔

นามสกุล
บุญมาอุด
พรมสว่าง
ศรีสำอางค์
บุญย่อง
ปราบจันดี
โมลานิล
อารีกุล
ปราบภัย
วันโมลา
ลาพรมมา
โสภากุ
จันทร์แก่น
บุตสีสาย
ชุมนุม
บุตสีสาย
เปลี่ยนรุ้ง
วันโมลา
ลาธุลี
ประทีปทอง
บัวหยาด
คูลธิ
ตริวงษ์
อินอร่าม
ไพกะเพศ
มูลชาติ
สุวรรณโค
เพียรจิตร
บัวทุม
นันทะเสน
พัดทาบ
แข็งสันต์
คำพะทา
โสภะถา
จันทะนะลม
ทีคันโท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา

๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๑๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเทา
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๓๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดหนองเทา
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๑๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๕

เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงสรณ์สิริ
เด็กหญิงสุณัฎฐา
เด็กหญิงสุทธิมนต์
เด็กหญิงสุพิตรา
เด็กชายอนพัทย์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายยศพร
เด็กชายกลวัชร
เด็กหญิงปริยากร
เด็กหญิงพิมพิลัย
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศิวกร
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กชายสรศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๔

เด็กหญิงสุภาดาว
เด็กหญิงธิดาวรรณ
เด็กหญิงปณิตา
เด็กชายมานะ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๕

เด็กชายณัฐกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๖

เด็กชายธีรพล
เด็กชายพงษ์พัฒน์
เด็กหญิงมุกดา
เด็กหญิงศริญา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุนิษา
เด็กชายเอกพล
เด็กชายธนนชัย
เด็กชายธนากรณ์
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงปวิตรา
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปยฤกษ์
เด็กชายรัชตะ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๘๙

นามสกุล
นามกาสา
พละโท
ลาชุลี
ดาลุน
ไสลรัตน์
ธามณี
วงสาลี
ใครบุตร
มาทสุวรรณ
อินทร์สอน
ทองเหลือ
ฝางคำ
แสนทวีสุข
คับพวง
ฤทธิสุข
สุทิน
ยะริรมย์
สีหาบุตร
วิชามูล
ครุฑฉำ
ศรีลานำพุ
นาทอง
ดาลาด
โพธิวงศ์
สุพรม
สุพรม
ศรีอาวุธ
หวังผล
จำปาเทศ
ทองคำ
สำเภา
อินโต
หงษา
ไตรมีแสง
จำปาสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกก่อง

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโคกก่อง
๐๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๒
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสิริปญญาพิทยาคม
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสิริปญญาพิทยาคม
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศรีสิริปญญาพิทยาคม
๒๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๑๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดโคกก่อง
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดศรีอุดม
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๐

ชื่อ
เด็กชายรัชทัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๑ เด็กหญิงวรรณวณิชย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๗

เด็กหญิงสิรินดา
เด็กหญิงจิราภา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายทินภัทร
เด็กชายปยะพงศ์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงไพริน
เด็กชายเวชวิศิษฎ์
เด็กหญิงสุภาวี
เด็กชายสุริยะ
เด็กหญิงอัครามณี
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กหญิงมนรดา
เด็กหญิงสุณัฏฐา
เด็กหญิงอรุณตา
เด็กหญิงอแล็ตการ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๘ เด็กหญิงอัญญารินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๐

เด็กหญิงสุนิสา
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจินตภา
เด็กหญิงภัทรพร
เด็กชายเลิศพิพัฒน์
เด็กหญิงสโรชา
เด็กหญิงสุพัฒตรา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอภิวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๑

เด็กหญิงปรียาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๒

เด็กชายพัชรพล
เด็กชายมาธวี
เด็กชายศักดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๔

นามสกุล
ผาดี
สมตน
สังสี
ดุมทอง
สิงห์ทอง
นิสา
ประสานแสง
สิงห์ทอง
เนื้ออ่อน
กุดสาร
หงษา
เนื้ออ่อน
อาชาประดิษฐ์กุล
บุตรจันทร์
บุตระกูล
สีแสด
ชาติสาย
เพชรนภาเพ็ญ
นิยะรัตน์
วณาสนธ์
ลาโภตะมะ
ทองอ่อน
ชัยศรี
มณีจันทร์
มะพันธ์
น่านโพธิ์ศรี
คงยืน
สุขทา
คูณแลสา
จุฬา
หกพันนา
เวียงแก้ว
เพชรกลาง
ร่มเมือง
สมสนิท

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๐๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๒๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ

๐๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๐๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๐๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดห้วยไฮ
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๓๙

ชื่อ

เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงสุชานาฏ
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสว่างเวหา
เด็กหญิงสุภาวดี
เด็กชายคีตา
เด็กชายโชคอำพร
เด็กหญิงณัฐมน
เด็กชายณัฐวิโรจน์
เด็กชายตรีภพ
เด็กชายธนดล
เด็กชายธนธรณ์
เด็กชายนวพรรษ
เด็กหญิงบุญณรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๐ เด็กชายบุญยศักดิ์ดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๖

เด็กชายปณิธาน
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กชายพรรธนา
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กชายพัชสวรรค์
เด็กชายภูวิทย์
เด็กชายรังสิมันตุ์
เด็กหญิงวัลคุ์วดี
เด็กชายวุฒิพงษ์
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายกษิดิศ
เด็กหญิงกุลรัตน์
เด็กชายจรินทร
เด็กหญิงจิรัฐติกาล
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๗ เด็กหญิงปรียาลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๕๙

เด็กหญิงภัทรทรา
เด็กชายรัฐภูมิ

นามสกุล

บุญเพิ่ม
สุขทา
ชื่นใจ
สายเนตร
บูรณชน
คำทอง
หอมแก้ว
บรรจง
พูลสุข
พลศรี
มิตราช
บุญปก
พรมประเทศ
สาลาสุข
จันทร์แก้ว
จิตรจันทร์
พิบุลย์สัง
ละดาดก
นารัตน์
จันภูผา
ลอยทะยาน
คำอาทิตย์
ดวงหม่อง
ขยันคิด
นามลีลา
โสดากุล
ขันตี
บุตรคำดี
สะใบ
สวัสดิ์พงษ์
พลเทพ
กล้วยภักดี
มาลาพันธ์
สำโพรง
ศรีสรรค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น วัดกลาง
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น วัดกลาง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย ๒ บ้านด่านเม่น วัดกลาง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๓๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๓๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๐๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๓

เด็กชายวุฒิติพงศ์
เด็กชายศรายุทธ
เด็กหญิงศิริวิมล
เด็กหญิงศุภาวดี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๔

เด็กชายเศรษฐพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๕

เด็กหญิงสิดาพร
เด็กหญิงโสภิดา
เด็กหญิงอรปรียา
เด็กหญิงไอรดา
เด็กชายธัตเทพ
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๐

เด็กชายเกรียงไกร
เด็กชายตะวันฉาย
เด็กหญิงศิรินทิพย์
เด็กหญิงสิรินธา
เด็กหญิงโสภา
เด็กหญิงกรพินธุ์
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กชายธนนันท์
เด็กชายปวริศ
เด็กชายปยพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๑

เด็กหญิงพิมพ์รัชฎา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๒

เด็กหญิงวรินทร
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอนุเทพ
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายธนกร
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงสุภานันท์
เด็กชายกรภัทร
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายธาราเขต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๔

นามสกุล
วันดี
นัยพัฒน์
คล่องดี
คุณอำสา
สีหะบุตร
ดุจดา
ปรัง
ทะรารมย์
คล่องแคล่ว
ธุศรีวรรณ
ไธสง
พรมมาโฮม
เดชวงค์
แก้วศรี
สุพี
วงศ์สุธา
สายศรี
บุญเรือง
รวมแก้ว
พรโสม
สนธิลา
ธรรมรัตน์
ทองมาก
กุลทะโสม
ก้อนศิลา
สุขสาร
ทองใส
ทวี
สืบศรี
ไชยโคตร
บุญจูง
คำพูล
พูลชัย
ชินนอก
วรรณวัติ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๐๑/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเลา
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเลา

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเลา
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเลา

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปาเลา
๐๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา

๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา

๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๓๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาเลา
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเลา

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาเลา
๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

สังกัดวัด

วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดปาเลา
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๕

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงพิมลัดดา
เด็กชายยศพล
เด็กชายรัฐภูมิ
เด็กหญิงรุ่งอรุณ
เด็กชายวงศกร
เด็กชายวรภพ
เด็กหญิงวรรณิภา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กหญิงศุพิชญา
เด็กหญิงสิรินดา
เด็กชายอดิศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๔

เด็กหญิงอรรัมภา
เด็กหญิงภัทราวดี
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงปลายฟา
เด็กหญิงเปยมฤทัย
เด็กชายพรมจิตร
เด็กหญิงพุทธชา
เด็กชายพูลสวัสดิ์
เด็กชายภัคพล
เด็กชายรังสรรค์
เด็กชายวงศธร
เด็กหญิงวรนุช
เด็กหญิงวิจิตตา
เด็กชายสิงหนาท

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๕

เด็กหญิงสิริญากรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๘

เด็กชายอดิเทพ
เด็กหญิงอดิศา
เด็กหญิงอนันตญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๙

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๒๗

นามสกุล
โคตรสมบัติ
บริบูรณ์
คำพิลานนท์
แสนอ้วน
คำประภา
ทองนุ่ม
ปรีชา
ศรีแก้ว
ธานี
เหล่าเสนา
จูมทอง
จำปาเทศ
ก้านคำ
เสาขวัญ
บุญจูง
ธงไชย
โขมะพันธ์
ศรียงยศ
มังครัตน์
นาคูณ
ไถ้เงิน
ดอนศรี
ชะโนลัพย์
ปนทอง
วงกลม
นาคูณ
โคตถา
บัวใหญ่
นาจารย์
หงษ์ลอย
วงศ์กลม
วรรณวัติ
คำเรือง
โนนไสย์
กาลวิทย์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนนิคม ๒ อนุบาล
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดทุ่งเกษม
วัดขี้เหล็ก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๐

เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงกิตรดา
เด็กชายเกริกฤทธิ์
เด็กหญิงชนัญดา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายปญญา
เด็กชายพงศกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๘

เด็กหญิงสุชานาฎ
เด็กหญิงอธิชา
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายกันตภิชญ์
เด็กชายรัชคุณ
เด็กชายวีระ
เด็กชายก้องภพ
เด็กหญิงจิตสุภา
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัชนนท์
เด็กหญิงธัญสินี
เด็กหญิงธิชาพร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนัทธพงษ์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายปญญาวุธ
เด็กชายปยะภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๙

เด็กชายพงษ์พิพัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๒

เด็กชายพรชัย
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กหญิงภัชรพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๔

เด็กชายสิริวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๑

นามสกุล
ประเวรไพร
ศรีทอง
แก้วกระมล
ผุยพรม
ปานะชำ
ไชยเทพ
กาฬะปกษิณ์
กติยะกาล
ขุนมิล
จันทร์แจ้ง
ชำนิ
ศรีสมุทร
ชมภูพ้ืน
จันกง
อุติลา
เสริฐเมืองปก
สัมฤทธิ์
ไผ่เลี้ยง
หนองนก
ปกปน
หลวงแก้ว
แก้วดี
ปรางศรี
สมอินทร์
สาระพันธ์
พันพรม
คำไพโรจน์
สาลีพวง
แก่นสาร
บุญมาพันธ์
จันวงษา
คูณทัน
สุกใส
เพชรหงษ์
คูณสม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๕/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๑๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๒๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด)

สังกัดวัด

วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดขี้เหล็ก
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า
วัดโนนสง่า

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๗

เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสุริยน
เด็กหญิงหนึ่งธิดา
เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กหญิงชฎาพร
เด็กชายฐิติศักดิ์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กชายปรัชญา
เด็กชายพงศพัฒน์
เด็กชายรังสิมัน
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายวีระภัทร
เด็กชายสิรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๘

เด็กชายทองนรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๙

เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงสายธาร
เด็กหญิงกัลย๋กมล
เด็กหญิงชลธร
เด็กชายโชคนำชัย
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธีรภูมิ
เด็กชายธีระชัย
เด็กหญิงปยมน
เด็กชายพัชรพล
เด็กชายรพีพัฒน์
เด็กชายวรเวช
เด็กหญิงวิมลสิริ
เด็กชายอนันต์ยศ
เด็กชายพีรพล
เด็กชายกิตติภพ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายภูวดล
เด็กชายจักรพันธ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๗๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๘๙๙

นามสกุล
เกษคำ
หงษ์โสภา
ทองคำนุช
ต้นพันธ์
ทุมทอง
วิลาวัลย์
ศรีโสภา
เจริญสิงห์
ธาตุทอง
เพิ่มสุวรรณ
ทองรส
โสภากุล
วรรณา
คำนุ
ลาวัลย์
ปองพันธ์
นะรินทร์โท
จักรสูง
พุ่มเรือง
สีมาทอง
กำแพงจีน
ชารีจิต
กำแพงจีน
พัฒนราช
โครตธรรม
ปองแก้ว
ทองรส
บุระกรณ์
พิศมัย
บุญผุย
พรมสาลี
ไสยา
พรมสาลี
ดีระเดช
พิมพา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) วัดโนนสง่า
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) วัดโนนสง่า
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) วัดโนนสง่า
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๖/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๒/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยยาง

๐๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๑๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดโนนหนองไฮ
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๐

เด็กชายชัยธวัช
เด็กชายชัยมงคล
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายนัทธพงศ์
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพิมพิสุทธ์
เด็กหญิงพิมฤดี
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกวินธิดา
เด็กชายก้องภพ
เด็กชายกิตติธัช
เด็กชายจักรพันธ์
เด็กหญิงเฉลิมขวัญ
เด็กหญิงชลาลัย
เด็กชายณัฐกานต์
เด็กชายประสิทธิ์
เด็กหญิงปรายฟา
เด็กหญิงพรญาณี
เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงเพชรชมพู
เด็กชายเพทาย
เด็กหญิงวรรณวิศา
เด็กชายวุฒิศักดิ์
เด็กชายอภิชาติ
เด็กชายอภิวัฒน์
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงกันต์กมล
เด็กหญิงไข่มุก
เด็กชายคัคเนศวร์
เด็กชายจิระเมธ
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายชลชนะ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๔

นามสกุล
ประทุมมา
ระเวีย
สินเธาว์
วิสายาน
หัตถบูรณ์
คำมาโฮม
แก้วกลม
มาลาพันธ์
ทะระวงษา
มูลเพ็ญ
เจริญทัศน์
วันแต่ง
ผกาหอม
ศรีอนุช
บุษภาพ
พันธ์แก่น
ปตถาสาย
คำโสภา
นำระนะ
ชนแดง
ขมิ้นแก้ว
เดิมปนุ
ท่ากัว
ปกการะนัง
สุกรี
ระตะโม
ผกาหอม
สะดอนรัตน์
คูณตะการ
พิทธภาพ
สุจริต
นำระนะ
บุญชูตน
ตีบอ่อน
คำเลิศ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดซำสะกวยน้อย
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๕

เด็กหญิงช่อนรินทร์ จิตวงศ์

๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๖

๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๙

เด็กชายชินวุฒิ
เด็กชายไชยเชษฐ์
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงณิชดาภา
เด็กหญิงตรีรัตน์
เด็กชายทิเบต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงปนิตา
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กชายพชยุฒน์
เด็กหญิงพัชรพร
เด็กหญิงพัชรี
เด็กหญิงพิชชาพร
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงพิมพ์นภา
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงภัณฑิลา
เด็กหญิงรวินท์นิภา
เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๐

เด็กชายวัฒน์ธนากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๑

เด็กหญิงวิกาญดา
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายศักรินทร์
เด็กหญิงสิริกมล
เด็กหญิงสุดาทิพย์
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กหญิงจตุรพร
เด็กหญิงชนัชพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๖๙

วิลานันท์
นำระนะ
อินทร์อุ่นโชติ
วงษาบุตร
ศาลาแก้ว
คำเลิศ
ทากะเมียด
ปญจารักษ์
คูณศิลา
ไผ่เลี้ยง
คุณสม
มานะพิมพ์
มานะดี
ลายรินทร์
เพชรอำไพ
อาจบำรุง
สุพรรณ์
พิวิโส
เจียระเนีย
คำเลิศ
สุขเจริญ
ประชาเสสัง
จอมโคตร
ปดถาวะโร
กะวันทา
โภคชาติ
ประชาเสสัง
ไชยภักดิ์
พิทธภาพ
จันทะศรี
แพรกทอง
สบายเรื่อย
คำเหลือ
แก้วคำปลอด

๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๐

เด็กหญิงณัฐมล
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงนันทนา
เด็กชายนาวิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๔ เด็กหญิงปภาวรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๗๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๔

เด็กชายปภาวิชญ์
เด็กชายปรีชา
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงปนมณี
เด็กชายพัชรวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กชายพุฒิเมธ
เด็กหญิงภาวิณี
เด็กชายภูสิงห์
เด็กหญิงรมิตา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กหญิงวันชนก
เด็กหญิงวิชิดา
เด็กชายศักดิ์พิภัทร
เด็กชายสาคร
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายสุรเดช
เด็กหญิงสุวนันท์
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กหญิงอพิญญา
เด็กหญิงอามมี่
เด็กชายอารี
เด็กหญิงฟารุ่ง
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนัฐพร

นามสกุล
ศรีภูธร
พรมพิลา
มะลาศรี
ตะนะโส
พิชัย
หงษ์ทอง
สายทอง
ธะนู
นำระนะ
ไผ่เลี้ยง
เปรมกมล
หาญชัย
แก้วชะอุ่ม
รายรินทร์
โคตรตัสสา
โลเตียะนันต์
ทองพรม
ศรีนวล
ปรัง
สุกเลิม
จันทาทิพย์
จันทะสิงห์
จันทาทิพย์
สะดอนรัตน์
เดชเดชา
วีระสร
สุจริต
ชัยคุณ
ณุวงษ์ศรี
ทองมา
คุณภาที
ผลทวี
แก้วชาตรี
ธรรมนูญ
บูระพิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๓๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนำขุ่น

๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดนำขุ่น
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๒๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๕

เด็กชายพชรพล
เด็กหญิงพิมพ์วิภา
เด็กหญิงรมย์นลิน
เด็กหญิงศิรินทรา
เด็กหญิงสุพัตตรา
เด็กหญิงสุภาวิณี
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงคิรีวรรณ์
เด็กหญิงจินตนา
เด็กชายปญญา
เด็กหญิงพัชรา
เด็กชายพานุพิน
เด็กชายภูผา
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
เด็กชายอนุรักษ์
เด็กชายอันดามัน
เด็กหญิงอารียา
เด็กหญิงเอมมิกา
เด็กชายชาญชัย
เด็กชายกฤตเมธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๕ เด็กชายจงธันยบูรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๓๙

เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายธนาวุฒิ
เด็กชายธีรภัทร์
เด็กชายนัทปกร
เด็กหญิงพัชนิดา
เด็กชายกิตติชัย
เด็กหญิงเกศรินทร์
เด็กชายจิรายุส
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กหญิงถิราพร
เด็กชายทศวัฒน์
เด็กชายทัพกร
เด็กหญิงพิชญ์ชญา

นามสกุล
ทับทิม
ชาวเรณู
ไชยชาด
ขอสกุลถาวร
บรรลุ
เติมศักดิ์
มานุพันธ์
วรรณกุสน
ไชยเพชร
พนมใหญ่
บัวภาดี
วิชารัก
แสนลา
อ่อนเนตร
ธรรมนูญ
สีหาบุตร
สิทธิสมบูรณ์
สาเลิศ
คุณประชา
ประชุมแดง
ลูกบัว
ชมเชย
อ้วนท้วน
พรมบุดดี
แก้วกันยา
ศรีวิชัย
คำมงคล
นวนจำปา
เย็นทรวง
คำนกขุ้ม
สายสีดา
สุธรรมวงค์
เคนคำ
วิลา
พรมโสภา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง

๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากแซง
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากแซง

๑๗/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากแซง

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากแซง
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากแซง
๐๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากแซง
๑๓/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากแซง

๐๙/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปากแซง
๑๑/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปากแซง
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากแซง

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปากแซง
๒๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาทราย
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย
๑๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาทราย
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาทราย
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน
๒๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านพะลาน

๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดพระโต
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๐ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กชายสงกรานต์ คำดำริ
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ลีวงศษา
เด็กหญิงฐิติกานต์ อินทนงค์
เด็กชายเทพประทาน นาคทอง
เด็กหญิงนิรดา เชื้อเรณู
เด็กหญิงพรนภัส บัวโรย
เด็กชายพิพัฒน์ มูลสิน
เด็กหญิงวนิดา ไชยมงคล
เด็กหญิงศิรินญา คำมงคล
เด็กชายสกุลเกียรติ จันทายืน
เด็กหญิงอริษรา จำรัส
เด็กชายณัฐพล ขันจันทา
เด็กชายณัฐภัทร วงไชยา
เด็กหญิงณิชนันท์ สลีสองสม
เด็กหญิงบุษกร พิมพิจารณ์
เด็กชายปณณวิชญ์ ประดิษฐทอง
เด็กหญิงพรพรรณ ธิตะโพธิ์
เด็กชายพีรวิชญ์ วงไชยา
เด็กหญิงภาวิณี จารุเกษม
เด็กหญิงวันวิสาข์ สายเสมา
เด็กหญิงศรสวรรค์ สุภาษร
เด็กชายนนทวัฒน์ อาทิตย์ต้ัง
เด็กชายนราธิป แสนอุบล
เด็กหญิงนิราภร ชาวเรณู
เด็กหญิงปริญาภรณ์ กล้าหาญ
เด็กชายปญญา ผาอินดี
เด็กหญิงปณฑารีย์ สารบรรณ์
เด็กหญิงภัทรวรรณ วงไชยา
เด็กหญิงมัทนา ขันจันทา
เด็กชายวชิรวิทย์ เมืองซอง
เด็กชายวัชราพล ขันสิงห์
เด็กชายวีระศักดิ์ พรมหาชัย
เด็กหญิงสุธิมา สายสีดา
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทิพย์สิงห์
เด็กชายอดิเทพ สุธรรมวงค์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพะลาน
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบก
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก

๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบก

๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๐๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง

๐๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๕

เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอรทัย
เด็กชายอรรณพ
เด็กชายเอกสิทธิ์
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายคมกริช
เด็กชายคมกฤษ
เด็กชายคมศร
เด็กชายชัชรินธร
เด็กหญิงฐิติยา
เด็กชายเดชณรงค์
เด็กชายทนันชัย
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงทิพย์สุดา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายพีระยุทธ
เด็กหญิงมณีวรรณ
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุพัตรา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงอมิตรา
เด็กหญิงอารยา
เด็กหญิงแอนณา
เด็กชายธนภัทร์
เด็กชายสราวุธ
เด็กหญิงคัทลียา
เด็กชายสุริยา
เด็กชายอนุชา
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กหญิงฉัตรชนก
เด็กชายณัฏฐพล
เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธัญชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๐๙

นามสกุล
อรเวก
จันทโส
สลีสองสม
วงเกย
เกษามูล
เหล่าบุตรศรี
มีวรรณ์
ประชุมแดง
เมืองซอง
มีทองดี
แก่นเขียว
เวชการ
บุญโสม
วงไชยา
กุลวงค์
เปงทอง
คนขยัน
อุดทอง
พิมพ์ทอง
แถวกลาง
ไชวิเศษ
แจ่มจันทร์
ประมวลรัตน์
สร้อยพิจิตร
แสงสุกวาว
ชูรัตน์
ทุมโทน
ไกรทอง
สมัครนิล
บัวสาย
พันธวัตร
วงสกุล
เหล่าบุตรศรี
ศรีเลิศ
ขันจันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง

๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโพนแพง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๖/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านค้อ
๐๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาชุม
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาชุม

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาชุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดใหม่สำราญรมย์
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๐ เด็กหญิงปทมาวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๗

เด็กหญิงปยพร
เด็กชายพชรพล
เด็กชายพนากร
เด็กชายพิชิตโชค
เด็กชายภาคิน
เด็กชายวาเรนทร์
เด็กหญิงศิรินภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๘

เด็กหญิงสุพรรณษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายทรงพล
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายธนชา
เด็กหญิงธนพร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กหญิงพรรัตน์
เด็กหญิงแพรวปภา
เด็กหญิงขวัญข้าว
เด็กหญิงกันณรันย์
เด็กชายคุณานนท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงปทมา
เด็กหญิงภัสลดา
เด็กชายกิตติธร
เด็กชายชนะชัย
เด็กชายชนะพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายนภัทรพล
เด็กชายปารินทร์
เด็กหญิงพรณภา
เด็กหญิงพรพรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๑๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๔

นามสกุล
คันยุลัย
คำใบ
เหล่าบุตรสา
จอมหงษ์
หาญธงชัย
นามเสนา
จันทร์เสนา
ภูก่ิงเงิน
บุตรหา
มัชฌิมะบุระ
แก้วมีศรี
สุลินแก้ว
สิงห์แรง
แสงจันทร์นวล
สาธุ
วิลามาศ
แสงทอง
มิตรปราณ
วงสา
ศรีพรมมา
เทนคำเนาว์
เหมือนนนท์
สอาดจันดี
ปลื้มใจ
เทียมทะนงค์
ไชยโอชะ
ปญญาคล่อง
เกษหอม
เมืองซอง
ชูฟก
กมลนัย
อันสีแก้ว
โสมเกตรินทร์
กลิ่นหอม
บุตรวงศ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาชุม

๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาชุม
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม

๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาชุม
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม

๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทรงาม

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๑๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านไทรงาม
๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกองโพน
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกองโพน

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ

๐๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๐๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๐๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดไทรงาม
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
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ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๕

เด็กชายภูวพิศิษฐ์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายอัครพล
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกวินท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๐ เด็กหญิงกัญญาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๔

เด็กหญิงจันทร์
เด็กหญิงจารุภา
เด็กหญิงจีรนันท์
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กชายชินวัตร
เด็กหญิงทิภานันท์
เด็กหญิงธนัญญา
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงบุญฑริกา
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงสิรินาถ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๕

เด็กหญิงหฤทชนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๖

เด็กชายวงศพัทธ์
เด็กชายเนติพงษ์
เด็กหญิงพิสยดา
เด็กชายธีระเดช
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงปณิดา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงสุวรรณี
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจักรกฤษณ์
เด็กหญิงชนกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๗

เด็กหญิงชิตยาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๘

เด็กชายณัฐพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๙

เด็กชายณัฐภูมินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๗๕

นามสกุล
สาระมาศ
ใจใหญ่
สมบูรณ์
ไชยโอชะ
บุรัสการ
ทองลือ
เขียวสด
ศุภะโคตร
แปนเกิด
คัทมาร
แฝงด่านกลาง
รัตนมูล
ทองรอง
ตาลอ่อน
ว่องไว
นาโควงค์
แสงสิงแก้ว
โพธิยา
อำนาจวงศ์
มีลาภ
พันธ์ครู
บุญกล้า
เหล่าเมืองกลาง
สยามล
วงศ์ใหญ่
รวยดี
จันทะชารี
กลมเกลี้ยง
พรมวัง
ใยปางแก้ว
บุตรดา
ทาหอม
เจริญอาจ
เพาะพืชดี
กลิ่นหอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๒๐/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาตาลใต้
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากลาง
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันพะลาน
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันพะลาน

๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันพะลาน

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคันพะลาน
๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคันพะลาน
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคันพะลาน
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๒๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๐

เด็กหญิงธนาภา
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กชายนนทพัทธ์
เด็กชายนรวัฒน์
เด็กหญิงนวพร
เด็กชายนัฐวุฒิ
เด็กชายนันฐกร
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงพีรญา
เด็กชายวิศว
เด็กชายศักดิ์สกุล
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสันติวัฒน์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายอเนชา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนิตญา
เด็กชายสุวิจักขณ์
เด็กหญิงกฤษติยา
เด็กชายคมวิช
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงณัฐริกา
เด็กหญิงปนิตา
เด็กชายปรเมศวร
เด็กหญิงพรณิษา
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงรุ้งอรุณ
เด็กชายวายุ
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กชายสรภพ
เด็กชายสรยุทธ
เด็กชายอัมพล
เด็กชายอิทธินันต์
เด็กหญิงไอลดา
เด็กชายชานนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๔

นามสกุล
ประสานจิตร์
สมอคำ
ทาหอม
หลอดลัด
เชื้ออ่อน
กิติสาร
คุณภาที
สุขสำราญ
ชาพิรมย์
แสงแดง
คงมั่น
มูลสิน
ขันจันทา
ลุนบุดดา
ลุนบุดดา
สุริยะวงศ์
จันทะชารี
บุญประสิทธิ์
ศิวิชัย
กลิ่นหอม
คัทมาร
โททองดี
แก้วชมภู
แก้วเนตร
ชาเมืองกุล
จันทร์อาษา
เงาโงน
โหรี
โกมลพันธ์
เดิมทำรัมย์
ปองสุขา
อัมพันธ์
แซ่ลี
นาคทอง
นนทะใส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลุมพุก

๐๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

๐๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
๒๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาม่วง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๔๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงณัฐณิชา เหล่าออง
เด็กชายเขมชาติ ทองอ่อน
เด็กหญิงเพ็ญนภา คุณสวัสดิ์
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แดงสด
เด็กชายจักรภัทร มั่นเหลือง
เด็กหญิงณัฐธิดา มาธฤทธิ์
เด็กหญิงนัทธ์หทัย สุภโคตร
เด็กหญิงวันดี
อินทะบุดดา
เด็กหญิงอารยา บุญรินทร์
เด็กหญิงกฤตพร ผายม
เด็กหญิงชฎาพร พัดเพ็ง
เด็กชายธนากร ศรศรี
เด็กหญิงพิชญธิดา ทองถิ่นภู
เด็กหญิงรัตนพร พาที
เด็กชายวายุ
บัวผัน
เด็กหญิงศศิธร คำแผง
เด็กหญิงศิราภรณ์ สีหาพงษ์
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยะโอชะ
เด็กหญิงไอรทิพย์ สุดไชย
เด็กหญิงณัฐริกา ว่องไว
เด็กหญิงรุจานันท์ สมพรเลิศรัตน์
เด็กหญิงสิริรจนา ชาตรี
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขันที
เด็กชายชัยภักดิ์ ใจใหญ่
เด็กชายณัฐดนัย ไปดง
เด็กหญิงณัฐธิชา ทองสันต์
เด็กชายตะวันฉาย อุ่นชิณ
เด็กชายธนพล ต่อต้น
เด็กชายธนากร บุญไชย
เด็กชายธนากรณ์ แก้วประเสริฐ
เด็กหญิงเบญจมาศ นิสัยกล้า
เด็กชายปรัชญา บัวเขียว
เด็กชายพงษกรณ์ ทองหลอด
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ปุระกรณ์
เด็กชายรัชพล ศรีสมยา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๐๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาม่วง
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดำรงวิทยา
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงวิทยา
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงวิทยา

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดำรงวิทยา
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงวิทยา
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนดำรงวิทยา

๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านพังเคน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๓๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดนาสะตัง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๐

เด็กชายวรากร
เด็กหญิงศิรินภา
เด็กชายองอาจ
เด็กหญิงอัญชลีกร
เด็กหญิงอัมรินทร์
เด็กชายอัศฎากร
เด็กหญิงกฤติมา
เด็กชายกิตติทัศน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๘ เด็กหญิงจันจิราภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๒

เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงณัชชา
เด็กหญิงณัชริญา
เด็กชายทรงธรรม
เด็กชายธีระศักดิ์
เด็กชายนนทวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายอัศวิน
เด็กชายเอกพจน์
เด็กชายชนะชัย
เด็กหญิงทิตติกา
เด็กชายธนาวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๔

เด็กชายธันวา
เด็กชายนำโชค
เด็กชายภาคิน
เด็กชายกัสปะ
เด็กชายกิตติพันธุ์
เด็กหญิงจิรัญญา
เด็กหญิงจุฑามาศ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนวัตน์
เด็กหญิงธนัสถา

นามสกุล
นามผล
ปาสา
ชมชื่น
แก้วมีศรี
อุ่นชิณ
แลกเรียง
เข็มสีดา
โคตรสา
ไชยะโอชะ
เทศวงศ์
จันทอก
ปาสา
สีหลวง
ปราณี
อันคำวงศ์
สนเจียม
พันธุ์สาย
โพธิ์ทา
บุญช่วย
พินากัน
เหมแดง
เนตระ
ประสมพลอย
จันจำปา
พานเชียงศรี
หาระวงศ์
ทานาฤทัย
อุดมญาติ
โพธิ์แพทย์
จันทะชารี
ศิลปสมศักดิ์
ประกิ่ง
สอนพรม
สมีใหญ่
สุริบุตร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนตูม
๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ

๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๑๘/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงปริฉัตร
เด็กชายพลภรรค
เด็กหญิงพีรดา
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายภาณุวัฒน์
เด็กหญิงภีระยา
เด็กชายภูผา
เด็กชายภูริภัทร
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงอุษามณี
เด็กชายณฐวัฒน์
เด็กหญิงวิสสุตา
เด็กชายกรรวี
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนเกียรติ
เด็กหญิงนันทิญา
เด็กชายพงศ์ศรัณย์
เด็กหญิงยุพาพร
เด็กชายวสุพล
เด็กชายวาสิษฐ์
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายอภิชัย
เด็กหญิงอภิสรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๒๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๐๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๐ เด็กชายอรรถณพงศ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๑๙

เด็กชายอรรถภูมิ
เด็กชายเกษมสันต์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชยกร
เด็กหญิงตติยา
เด็กชายทศพล
เด็กหญิงธนัชญา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนาฏยา

นามสกุล
ผกาผาด
สีงาม
สุรสิงห์
ผกาผาด
สมบูรณ์
มณีภาค
ศรศิลป
รวมวงษ์
ชัยอามาตย์
โยยสูงเนิน
บุญส่ง
คำแดง
ศรีอุบล
วารีพัฒน์
แจ่มใส
หงษ์ศรี
อำภา
กิ่งสกุล
จันทะสาร
หลานเศรษฐา
แสงทอง
โสมสุด
ศิริบุตรวงษ์
วงค์ด้วง
ชิณกะธรรม
ทองสุข
หงษ์ศรี
สรรพผล
แก้วกาไล
ชาวเมืองโขง
พืชพันธ์ทา
พรมทัด
เกษสุข
ผาสูง
ว่องไว

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านหม่วน
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านฮัง

๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง

๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๑๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านด่านฮัง

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านด่านฮัง
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ สาธุ

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๑

เด็กชายปณณทัต
เด็กชายพงศกร
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายวีรภาพ
เด็กชายพลาธิป
เด็กหญิงพิมญาดา
เด็กหญิงกนกพร
เด็กชายณัฐพนธ์
เด็กหญิงบัณฑิตา

๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๑ เด็กชายปกรณ์เกียรติ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๔

เด็กหญิงปนัสยา
เด็กหญิงปาลิดา
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายกรวิทย์
เด็กชายจิตติ
เด็กหญิงจิรัฐิติกาล
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายดนุพล
เด็กชายวีระพล
เด็กชายวุฒิพงศ์
เด็กชายศุภฤกษ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายเอนก
เด็กชายโชคมงคล
เด็กหญิงณัฐนิชา
เด็กหญิงธมนวรรณ
เด็กหญิงนันทิยา
เด็กหญิงเบญจมาศ
เด็กชายปาณรวุฒิ
เด็กหญิงพัชนี
เด็กชายพิทวัส

ชาวเมืองโขง
พินิจมนตรี
สันตะพันธ์
คำผลึก
โคตรนาม
บุษยาตรัส
พิมพ์ทอง
ภาระอุตส่าห์
ผาหยาด
สายตรง
ภาระอุสาห์
มีแสง
ภาระอุสาห์
ธุริวงษา
สายแวว
โสมเกษตรินทร์
นงนุช
โพธิ์แก้ว
สายหงษ์
แก้วบัวไข
สุวรรณหงษ์
สมเสนาะ
แก้วเนตร
พละอุตส่าห์
อุไรศรี
แสงสุวรรณ
จูมมณี
อรการ
ไผ่แก้ว
จำปา
แก้วจินดา
สีดา
มูลพันธ์
ทวีพันธ์

๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๒๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเปา

๑๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา
๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปา
๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปา
๑๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเปา
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเปา
๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๒/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดสระเมือง
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดบ้านเปา
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๓๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๕

เด็กชายรัตนชาติ
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงสุพรรษา
เด็กหญิงสุภนิดา
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กชายกันตภณ
เด็กชายโจ
เด็กชายภัทรดนัย
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายวัชรากร
เด็กหญิงศศิประภา
เด็กชายสรศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๖๙

เด็กหญิงสุจิราพร
เด็กชายอภิธาร
เด็กหญิงจิรฐา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๐ เด็กหญิงชญาน์นันท์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๑

เด็กชายโชคอานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๒

เด็กชายธนวัต
เด็กชายนวพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๔ เด็กหญิงภิญญดาพัชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๐

เด็กชายวรวุฒิ
เด็กชายวรเวช
เด็กชายขัณติพงศ
เด็กหญิงจิตรลดา
เด็กหญิงธิดาพร
เด็กชายภัทรธร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๑

เด็กชายรัฐประกรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๔

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภกิจ
เด็กหญิงอนพัทย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๕

เด็กชายกฤษณพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๖

เด็กหญิงกวินธิดาธร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๗

เด็กหญิงคณัสนันท์
เด็กชายฐณกร
เด็กหญิงฐิติรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๘๙

นามสกุล
กาญจนรัตน์
ปาเบ้า
กำปงซัน
อินต๊ะวงค์
กอศรี
วงค์วัฒน์
จันทร์ไพจิตร์
บุญคุณ
ดาราพันธ์
แก้วมีแสง
นาคบัตร
ใจเดียว
ไตรยวงค์
กาวัลย์
สุขแจ่ม
เกษี
วงศ์หาญ
โชติสนธ์
อ่อนน้อม
ถนอมวงศ์
คุณภู่
สืบเพ็ง
จันทร์ส่อง
สิทธิจินดา
เจริญชน
สุระวิทย์
บุษบิน
มหาวัน
วงศ์จันทร์
ทาตะวัต
พรมพิบาล
โหมวัฒน์
เผ่าภูรี
ไชยรัตน์
เจริญพร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๓๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๒๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก

๐๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาไผ่

๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไผ่
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาไผ่
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไผ่

๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไผ่
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไผ่

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาไผ่
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาไผ่
๑๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาไผ่

๐๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๐๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๐

เด็กหญิงณัฏฐวิตรา ปาระพิมพ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนโชติ
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนภัทร
เด็กหญิงธนัชพร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระภัทร
เด็กหญิงนรีกานต์
เด็กหญิงนันทิดา
เด็กหญิงบุณยวีร์

๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๒ เด็กหญิงประกามาศ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๗

เด็กชายปรุฬห์
เด็กชายปาฏิหาริย์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายปุณยวีร์
เด็กหญิงปุณยาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๘ เด็กหญิงพรรณประภา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๐๙

เด็กหญิงพิชชาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๕

เด็กชายพีระวัฒน์
เด็กหญิงภัณฑิรา
เด็กชายภีรภัทร์
เด็กชายภูวดล
เด็กชายวชิรวิชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๖

เด็กหญิงวิลัยลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๗

เด็กชายสิรภัทร
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอลิชา
เด็กหญิงอุรุณี
เด็กหญิงเอกธิดา
เด็กชายอาชวิน
เด็กหญิงสุภัสสรา
เด็กชายอนุวัติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๔

หลักทอง
ธรรมรักษ์
ศรีพันธ์
กอศรี
ธูปบูชา
เดชคำภู
สุระเสน
โพชัย
เขียวสุย
อินธิแสง
บุญศล
สุโภภาค
โคสารคุณ
กุลเกตุ
นามสิงห์
คำมี
คุณทา
ศาสตร์บูรณศิลป
กนกหงษ์
เปลรินทร์
วงค์พุฒ
ตามวัน
จันทร์ส่อง
ไชยมูล
อาจพันธ์
แก้วจินดา
บุญพา
แสนทวีสุข
พรทิพย์
พลศักดิ์
สีดาพันธ์
ปดฉา
บรรทอน
สาซุเซา

๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๐๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก

๒๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก
๑๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดมงคลใน
วัดเหล่าคำ
วัดเหล่าคำ
วัดเหล่าคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๕

เด็กหญิงอรรวินท์
เด็กชายกนกพล
เด็กหญิงกิตติมา
เด็กชายเก่งกล้า
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กชายฐิติวัฒน์
เด็กชายณรงค์เดช
เด็กชายเดชรัตน์
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กหญิงนิศากร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงพรทิพา
เด็กหญิงมะลิวรรณ
เด็กชายสิทธิชล
เด็กชายกิตติคุณ
เด็กชายณัฐกิตติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๕๙

เด็กชายนัฐพล
เด็กหญิงบัณธิตา
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กหญิงอภาพร
เด็กชายทรงพล
เด็กชายทินภัทร
เด็กหญิงทิพย์วัลย์
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายปกาศิต
เด็กชายพนา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายอภิวิชญ์

นามสกุล
แก่นสาร
คำคง
ชุมนุม
วงค์สายตา
หินชัยภูมิ
ศิริวงศ์
สุจันทร์
คำสอน
สุนนท์
ด้วงยัง
ศรีคำ
กดมงคล
บัววิลัย
ชัชวาลย์
บุญจวบ
โชติสนธิ์

นาโหล่ง
เดชบุญ
พิษสารแก้ว
ชนะพล
จันทร์หล่า
กูร์ณา
บุญเกื้อ
ประภาคำภักดี
แสนบุญศิริ
ลีลาศ
สรรศรี
บุญเกื้อ
ลีลาศ
เด็กหญิงกนกวรรณ วินยะโก
เด็กชายทินกร บุญเกื้อ
เด็กชายธนากร บุญจิ่ม
เด็กหญิงบัณฑิตา ออมสิน
เด็กชายบุญฤทธิ์ แก้วคำ
เด็กชายพชร
สารผล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเหล่าคำ
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๒๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๑๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขามน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล
๐๕/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๐๖/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไหล

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเหล่าคำ
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดขามน้อย
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล
วัดคำไหล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๐

เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงธาราวดี
เด็กชายวริทธิ์
เด็กชายสิปปกร
เด็กชายอัฐพล
เด็กหญิงอรไพลิน
เด็กชายกมลชัย
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐลิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๑ เด็กหญิงปรียาทรัพย์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๔

เด็กหญิงปรียานุช
เด็กหญิงปยะรัตน์
เด็กชายสหราช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๕ เด็กหญิงจันทรกานต์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๔

เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสิริชัย
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิตติพงษ์
เด็กหญิงธิชานัน
เด็กชายนรากร
เด็กชายภัทรธาวุฒิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กหญิงอภิฤดี
เด็กชายกนกพล
เด็กชายกุลกิตติ์
เด็กหญิงจันธิมา
เด็กชายทวีทรัพย์
เด็กชายบุญยาตรา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงยศสิณีย์
เด็กชายวชิรวิชย์

นามสกุล
มุงคุณ
พันธ์ศิลป
ลาวรรณ
อาภาพันธุ์
จิตรสิงห์
เดสูงเนิน
ผาเหลา
จันทโกสิน
แฮ้วตะนะ
พันธุ์งาม
ทนงค์
พงษ์จันทร์
หัสดี
รัตนะ
ลาวรรณ์
ผะเดิม
ผูกจันทร์
แดงล้อม
สำเภาทอง
สายโสภา
อุตะมะ
ศรีนวล
มานุตร
แดนพันธ์
บุญอุด
สมบูรณ์
สมหวัง
บุญอุด
เมืองซื่อ
สุขันธ์
สมพร
สู่บุญ
เทพมณี
ทองเกิด
สิงห์นิยม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไหล

๑๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธรรมละ
๑๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธรรมละ

๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านธรรมละ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านธรรมละ

๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังแร้ง
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านรังแร้ง
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังแร้ง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านรังแร้ง

๐๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลอย

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลอย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหาด

๒๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหาด

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๐๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหาด

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดคำไหล
วัดธรรมละ
วัดธรรมละ
วัดธรรมละ
วัดธรรมละ
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดโพนเมือง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดรังแร้ง
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๕

เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายสนธยา
เด็กชายสุธินันท์
เด็กชายอาณัฐ
เด็กหญิงจิราพร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงอาริตา
เด็กชายเกียรติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๕

เด็กชายธันวา
เด็กชายนิสิตพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๖

เด็กหญิงศิรินทร์ญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๑

เด็กหญิงอัญญาพร
เด็กหญิงอุษา
เด็กชายภูวดล
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายชนาธิป

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๒

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๓

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรนันท์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กชายนฤเบศ
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงนารารัศมิ์
เด็กชายปฐมพงษ์
เด็กชายปาฏิหารย์
เด็กหญิงปยะพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๕ เด็กหญิงพรรณ์นภัทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๖

เด็กชายพลกฤต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๗

เด็กหญิงพลอยชมพู

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๘

เด็กหญิงพัชรี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๒๙

เด็กหญิงพิชชานันท์

นามสกุล
บุญอุด
สมพร
สุขันธ์
สิงห์อ่อน
มานะยิ่งเจริญ
สายเสน
ชาวงษ์ศรี
เฉยพ่วง
สายงาม
บุษปวนิช
แก้วดวง
นามแก้ว
ประทีป
พันธ์หล้า
วงศ์สามารถ
สุขันธ์
ถมปด
ศรีโคตร
ศรีบัว
วงค์สาสนธ์
ไชยมูล
ขันทอง
ประดับแก้ว
เชื้อหงษ์
บรรเทิง
ทองทิพย์
ณ อุบล
โลทัง
ขันทองอามตา
นามนิล
พิลาสันต์
นิมินรัมย์
คำสิงหา
แสงขาว
จีรพันธุ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหาด

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหาด
๑๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๐๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ

๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ
๒๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองมะแซว

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดสร้างถ่อ
วัดหนองมะแซว
วัดหนองมะแซว
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชา
เด็กชายภัทรนันท์
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภูริวัฒน์
เด็กหญิงมนฤดี
เด็กหญิงมนัสนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๖

เด็กชายยุทธศาสตร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๐

เด็กหญิงรัตติกาล
เด็กหญิงรุจิษยา
เด็กหญิงวณิชชา
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงกชกร
เด็กชายกณวรรธน์
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกนกพร
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กชายกฤษดา
เด็กหญิงกวินทิพย์
เด็กหญิงกิ่งกมล
เด็กหญิงกิตติญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๑

เด็กชายเกษมศานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๗

เด็กหญิงจินทิตา
เด็กหญิงจิรชยา
เด็กหญิงจิราพร
เด็กชายเจตนิพัทธ์
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงชัญญานุช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๙

เด็กหญิงฐิติมา
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐนนท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๕๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๔

นามสกุล
รัตนพูล
ศรีโคตร
โทนไทย
ศรีโคตร
ขันทะวัตร์
ศรีโคตร
บัวบาน
แสนอาสา
จั่นเที่ยง
พื้นทอง
ชาประวาล
ปดสี
ศรีสังข์
พิณทอง
โคตรธนู
สมเมือง
บุ้งทอง
คำสุข
โสเพ็ง
ศรีโคตร
โพธิ์ขาว
แก้วเหนือ
ภารวิจิตร
กิจการ
พินากัน
ศรีวิชา
พวงพั่ว
มาระพันธ์
พวงพั่ว
สีแสด
นามไธสงค์
กุลบุตร
ชมภูพ้ืน
แสงขาว
รูปเลขา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๑๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๕ เด็กหญิงตรีทิพยนิภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๖

เด็กหญิงทรัพย์รุ่ง
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธรรมรักษ์
เด็กหญิงธัญลักษณ์
เด็กหญิงธาราทิพย์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีวสุ
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงนภัสสร
เด็กหญิงนันธิตา
เด็กชายนิติธร
เด็กหญิงปรัชญา
เด็กชายปวริศร์
เด็กชายพรชัย
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงพิจักขณา
เด็กหญิงพิชญาภัค
เด็กหญิงพิชญาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๗

เด็กหญิงพิมพ์รัตดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๘

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรภาท
เด็กชายพีระพล
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายพุฒิพงศ์
เด็กหญิงมิลตรา
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงลิปการ์
เด็กชายวิราวุธ
เด็กชายศิวัฒน์
เด็กหญิงศุภัทรชา
เด็กหญิงสุนิษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๕๙๙

นามสกุล
เทาอ่อน
พันศิริ
ขันถม
บุญขันธ์
มะโนศรี
กุลบุตร
หนองม่วง
บุญเกิด
ดอกพุฒ
บรรเทิง
หารขุนทด
วงษ์ศรี
ส่งเสริม
ขานพิษ
ทันธิมา
โพธิ์ขาว
ดอกพุฒธนะพงศ์
กิ่งคำ
นีระมนต์
คำศรี
เจริญเชาว์
แก่นจันทร์
พูลผล
วรรณโคตร
บัวบาล
ห่านคำวงษ์
พลเมือง
คำมั่น
บัวแก้ว
รักษาศรี
ถอดศรี
สายทอง
ยศหลวงทุ่ม
พิลาสันต์
สมบูรณ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงอัจฉราพร โสภาภาค
เด็กชายอานนท์ โกฎิค้างพลู
เด็กหญิงอารยา บัวดก
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ชมผล
เด็กหญิงไอรดา บุตรแก้ว
เด็กชายกริช
อักษร
เด็กหญิงกฤตยา กั้ววิจารย์
เด็กชายกิตติพงศ์ สุภาจันทร์
เด็กชายขจรศักดิ์ ธานี
เด็กชายเจษฎาพร ธานี
เด็กชายชัชพล แจ่มสกุล
เด็กชายเดชศักดา สุคุณา
เด็กชายธีรภัทร แคหอม
เด็กชายนครินทร์ จำเริญ
เด็กหญิงฝนสิริ เงินงาม
เด็กหญิงรัตนภรณ์ กออำไพ
เด็กหญิงวิลาวรรณ ธานี
เด็กชายอภิชาติ แสวงวงศ์
เด็กชายอายุทัย พูลสุข
เด็กหญิงกมลรัตน์ สีสำอาง
เด็กชายกันยา
ดารุนิกร
เด็กชายธีรพงษ์ ธานี
เด็กหญิงนิภาพร สุภาจันทร์
เด็กหญิงรสริน เหลืองทอง
เด็กชายวีรภัทร ศรีสะอาด
เด็กหญิงสุพัตรา ธานี
เด็กหญิงจุฑามาศ ธานี
เด็กชายชัยอนันต์ ขัดเกลา
เด็กชายณัฐวุฒิ โมกไธสง
เด็กหญิงธิดารัตน์ ชื่นแสง
เด็กหญิงธิรัตน์สุดา ธานี
เด็กชายพงศ์พิพัตร์ ไชยขุนพล
เด็กชายพงษ์ศิริ ธานี
เด็กชายยุธกาลน์ โทนไทย
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สมสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

๑๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
๑๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม

๐๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาประชุม

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาประชุม
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาประชุม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดปานาเยีย
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๕

เด็กชายสุรพล
เด็กชายชยางกูร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนูรอัยดา
เด็กชายปรเมท
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงสุมิตา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอรพรรณ
เด็กหญิงอุมาวดี
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายกิตติศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๕

เด็กหญิงจิราพัชร
เด็กชายชัยพัฒน์
เด็กชายชานนท์
เด็กหญิงดวงกมล
เด็กหญิงดารินทร์
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กหญิงบุญนิตา
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายสิทธิพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๖

เด็กหญิงกมลลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๘

เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกันตพร
เด็กชายกิตติเดช
เด็กชายกิตินันท์
เด็กหญิงจริยา
เด็กชายเจษฎา
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงปนัทดา
เด็กหญิงปยะฉัตร
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงมาริษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๙

เด็กหญิงวรางคนาง

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๖๗

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อิ่มจิต
วงค์พินิจ
รุ่งเพ็ง
มะกี
พรมสะอาด
บรรทมจิต
กระพันพล
ศรีหาภาค
โนนสนาม
วรรณศรี
วงค์สวัสดิ์

๒๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาประชุม

โทบุตร
บุญพัง
วงศ์ลคร
ประสมพันธ์
บุญโสม
แดงแสง
ทองโสม
พินิจมนตรี
นาคพุ่ม
วงค์ใหญ่
วงษา
นิลมานันต์
แก้วจันดี
คณานิตย์
เดชะคำภู
ชมอินทร์
ศรีแสงจันทร์
พร้อมสุข
ปนคำ
พนมเขต
วงเสนา
นนใส
พรานไพร
พนมเขต

๑๕/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี

๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนประชาสามัคคี

๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านยาง
๒๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนสมบูรณ์
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดแจ้งสว่าง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๒

เด็กชายวัชรพงศ์
เด็กชายวีรภัทร
เด็กชายศรายุทธ
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กหญิงสกลสุภา
เด็กชายสมพร
เด็กชายสันติภาพ
เด็กชายสุพศิน
เด็กชายอนุวัตน์
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายพัทธนันท์
เด็กหญิงนำทิพย์
เด็กชายปญญพนต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๓

เด็กชายกฤษณพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๕

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายภานุพงษ์
เด็กชายยศวริศ
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายศรัณยพงศ์
เด็กชายศุกลวัฒน์
เด็กชายอภิวัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๔

เด็กชายเกษมศักดิ์
เด็กหญิงจริยา
เด็กชายนิพนธ์
เด็กชายพจน์ธนา
เด็กหญิงพรพิมน
เด็กหญิงมลฤดี
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กหญิงกัญญ์วรา

นามสกุล
ก้อนทอง
มานะโส
บุดดีเสาร์
วันริโก
สวัสดิ์ทา
ทองอ้วน
มะโนรัตน์
สวัสดิ์ทา
ปนคำ
ยอดบัติ
สีหราช
ลุนลา
เหล่าปญญา
สายสุขไทย
ปราบชมภู
อ่อนคำลุน
มิพล
จันทร์เพชร
ทุมมา
ณ อุบล
วงสารี
เดชะคำภู
วงสารี
ประสานวงศ์
ทับทิม
วงษา
วงค์สุทา
จันทร์ศรีเมือง
คำโสภา
จุลทัศน์
ดวงแก้ว
เกาะประทุม
ภูมิภักดิ์
พรมเสมอ
สิงห์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยาง
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๔/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก

๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก

๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแก

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแก
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก
๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแก
๐๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนาแก
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาแก

๐๙/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๐๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดบ้านยาง
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๔๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๕

เด็กหญิงเกตุมณี
เด็กหญิงชลลดา
เด็กชายชัยพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายปฐพี
เด็กชายพรมรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๑ เด็กหญิงพัชราลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๓๙

นามสกุล

แซ่อ้ึง
ภูมิภักดิ์
สายทอง
ภูมิภักดิ์
บุญมา
บุญห่อ
กุลโชติ
สีเหลือง
ปทมะ
ปทมะ
วันลี
อรอินทร์
ทวีศักดิ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๐๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี

เด็กชายศุภกิตต์
เด็กชายอนพัทย์
เด็กชายอภิรักษ์
เด็กหญิงอมรรัตน์
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกวินตรา ขันทา
เด็กชายกันต์ติพัฒน์ ประทุม
เด็กชายเกียรติกูล โสภา
เด็กหญิงขวัญข้าว สุระนา
เด็กชายจักรพงศ์ การะศรี
เด็กชายเจษฎาพร วงศ์คำ
เด็กชายชลันธร วิลาจันทร์
เด็กชายไชยพร ไชยรัตน์
เด็กชายทรงวุฒิ กันนิดา
เด็กหญิงทานตะวัน จันทร์เลื่อน
เด็กชายธนกฤษ กัญญาชาติ
เด็กหญิงเบญญาพร การสมพรต
เด็กชายพงศธร สีมาทอง
เด็กหญิงพิชญาภา วรรณสันต์
เด็กชายพุทธิพงษ์ คำแสนราช
เด็กชายภานุวัฒน์ สิมมา
เด็กชายภูริทัศน์ สุทธิธนเกียรติ
เด็กชายภูวนัย จันทร์เลื่อน
เด็กหญิงมนัญชยา ใจยินดี
เด็กหญิงรุ้งทิวา สลักคำ
เด็กชายฤทธากร ภูษา
เด็กหญิงวนิดา นันทะสาร

๒๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนอุดมสามัคคี
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๑๒/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๓/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๑๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดปานาแก
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๐

เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายวิทยา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสมพงษ์
เด็กชายสิทธา
เด็กหญิงอภิชญา
เด็กหญิงอำไพพร
เด็กหญิงอุไร
เด็กหญิงกันณิกา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๐ เด็กชายกันต์เกรียงไกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กหญิงกิตตินันท์
เด็กหญิงกีรติกร
เด็กชายจักรรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๖

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๗

เด็กชายเจษฎา
เด็กชายชนกานต์
เด็กชายชาญชัย
เด็กหญิงฐิติมา
เด็กหญิงณัชชา
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กชายดลวิทย์
เด็กหญิงทัศนีย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๕ เด็กหญิงทิพย์ประภาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๖๙

เด็กหญิงทิพวรรณ
เด็กชายธวัชชัย
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กชายธีระพงษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๐ เด็กหญิงประภาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๓

เด็กหญิงปยวรรณ
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กชายพรชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน

นามสกุล
บุญเรือง
วงศ์นามเถาว์
มัครินทร์
พรมลี
สารีคำ
อาระพงษ์
อยู่สุข
โสภารักษ์
รัตนารี
ธนูศิลป
หงษ์วิเศษ
ศาลาน้อย
มรินทรา
ธนูศิลป
ศรีบัว
สีวัง
ทองแสง
ปุยฝาย
มาลี
จันทร์เลื่อน
นาคำมูล
ศรีโกศล
มีบุญ
หัถวงษ์
หอมสมบัติ
เหล็กกล้า
คำศรีสุข
นวลเปล่ง
จันทร์สมาน
ทวีศักดิ์
มาลี
จันทะเสน
ศรีโกศล
สะอาดรัตน์
จระสี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๘/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๔/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๐๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงพัชรพร ละนิโส
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แพงยา
เด็กชายพีรพล ศรีวงษา
เด็กชายพีลกรณ์ แพงศรี
เด็กหญิงมณีรัตน์ น้อยสวาท
เด็กหญิงรัญลดา วงศ์งามเถาว์
เด็กหญิงวนิดา บุญมางำ
เด็กชายวรกานต์ สีมาพันธ์
เด็กหญิงวรรณภา ถาวรพงษ์
เด็กชายวุฒิพงษ์ คูหา
เด็กหญิงศรันญา สีทา
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ดวงโสภา
เด็กหญิงสุกานดา โสภารักษ์
เด็กหญิงอรจิรา ศรีใหม
เด็กหญิงอุทุมพร ประถม
เด็กชายกันตพงศ์ เถาว์ทุมมา
เด็กหญิงเกตน์นิภา กันนิดา
เด็กชายฉัตรชัย หาญกล้า
เด็กหญิงณิชนันท์ เวชภิบาล
เด็กชายไทวัฒน์ เส้นเกษ
เด็กชายธนชาติ อารีย์
เด็กชายปกรณ์ พานิช
เด็กชายพงศธร พิบูลย์พงษ์
เด็กหญิงพลอยปภัส ระดาบุตร
เด็กหญิงพิญาดา แวงมั่ง
เด็กหญิงพิมพกานต์ พิเดช
เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุลารัตน์
เด็กชายพีรภาส โสภา
เด็กหญิงไพรลิน ประทุมทอง
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เจียจันทร์
เด็กชายเลิศภูมิ จันทรเสนา
เด็กหญิงวนิดา สาธุภาค
เด็กหญิงวรรณิสา ประทุม
เด็กหญิงวรัทยา วงค์นามเถาว์
เด็กหญิงวรินทิรา ขันทา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๒/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
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ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๐

เด็กหญิงวาริน
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงวิภาวี
เด็กหญิงสลิลทิพย์
เด็กชายสุทธิกานต์
เด็กหญิงสู่ขวัญ
เด็กชายอติวิชญ์
เด็กชายอัษฎายุธ
เด็กหญิงเอมิสตรา
เด็กหญิงไอริสา
เด็กชายกฎธกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๒

เด็กหญิงกัญชพร
เด็กหญิงเกวรินทร์
เด็กชายคหบดี
เด็กชายจันทกานต์
เด็กชายโชคธนา
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัต
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีรเวธน์
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายปฐพี
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพัชรกันย์
เด็กหญิงพิมพิกา
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายมงคล
เด็กชายวรชน
เด็กชายวรชัย
เด็กหญิงวิยดา
เด็กชายวีรยุทธ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๔

นามสกุล
พงษ์ดี
สืบสาร
ยิ่งยง
ศรีจำปา
กุลวงค์
สุระนา
ประกอบศรี
ศรีจำปา
ผาลัง
บัวอ่อน
หวังยศ
ราชรินทร์
วงษ์พินิจ
บุญธรรม
สมศรีงาม
ผกาศรี
ดวงแก้ว
พงษ์พัฒนฤทธิ์
ข่าขันมะลี
ศรีจันทร์
ขยันวงค์
สิทธิพร
อุดมทรัพย์
ธิบูรณ์บุญ
เขตคำ
สร้อยสระ
สง่างาม
ผการัตน์
สุพรม
โสมาพิมพ์
แสวงวงษ์
ศิริพุฒ
ทองประสาน
ผกาศรี
จันโย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
๒๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๐/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๓/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านม่วง
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๔

เด็กชายอนันตชัย
เด็กชายอนุพงศ์
เด็กหญิงอินทิรา
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กชายกรวิชญ์
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายกลวัตร
เด็กชายจิระภัทร
เด็กชายชัยภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๕

เด็กชายชุณณานันท์ สิงห์สีทา

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๖

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติภา
เด็กชายเตชินท์
เด็กชายธนกร
เด็กชายธีรเดช
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงนัฐพร
เด็กชายนันทวุฒิ
เด็กหญิงปภาวี
เด็กหญิงประภัศรา
เด็กชายพีระพัฒน์
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กหญิงศิดารัตน์
เด็กชายสรายุทธ
เด็กหญิงสิราวรรณ
เด็กหญิงสุนารี
เด็กชายอดิศักดิ์
เด็กชายอมรศักดิ์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กชายกิตติธร
เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กหญิงขวัญชนก

๐๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๗๙

นามสกุล
ชาวสูน
บุญบรรดา
อินทร์จันทา
สร้อยสระ
ทะรินทร์
แก่นบุตร
ทองละมุน
อินวันนา
สุบิน
พรมฤทธิ์
จำปาทอง
จันดี
ทาระพิมพ์
ศรีด้วง
นาคบุญโท
สบายใจ
เลิศศรี
มะธิมะเนาว์
ระหาร
ไกรสุทธิ์กานต์
อุดมทรัพย์
สมใส
ศิริพุฒ
จิตรจร
ไชยฤทธิ์
ผกาศรี
ประทุม
กันสา
ปาทา
ชัยโคตร
ชาวสูน
เชื้อโชติ
วันเพ็ง
ศรีภักดี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๓๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๓/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๒๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๔ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๔

เด็กชายคามิน
เด็กหญิงเครือฟา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชาริณี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๐

เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กหญิงณิชานันท์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนันทรัตน์
เด็กหญิงเพ็ญยุพา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๑

เด็กหญิงภิญญามาศ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๒

เด็กชายยุทธนา
เด็กหญิงรัชฎา
เด็กชายฤทธิชัย
เด็กหญิงวรรัตน์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายศิวัช
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงอชิรญา
เด็กหญิงอนันตยา
เด็กชายพงศกร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายธีรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๔

เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายอมรศักดิ์
เด็กชายวรพัฎ
เด็กชายอภิเทพ
เด็กชายพลตรี
เด็กชายนพนันท์
เด็กชายภิรมย์พร
เด็กชายบุญญฤทธิ์

นามสกุล
ไพบูลย์
โพธิ์สาชัย
สีเหลือง
ผการัตน์
ผการัตน์
พรมฤทธิ์
ปะวันจะ
ศรีสุพรรณ
สิ่วทอง
ชนะสัตย์
ยิ่งลำธรรมกร
ทาระพิมพ์
บุญชิด
ศิริพุฒ
มาลี
ราชรินทร์
จูมคอง
เสาศิริ
แก้วมาลา
สง่างาม
ทองสวัสดิ์
จันทร์ทอง
ทัศศรี
มูลราช
ศรีดา
แสนทวีสุข
ทัศศรี
อุ่นใจ
วงษ์ปอม
พูลทรัพย์
ขุมเงิน
ทองศรี
วงษ์บุตร
อ่อนแก้ว
นาจาน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๐๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย

๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
๒๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๒๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสวนฝาย
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๕

เด็กหญิงสุปรียา
เด็กหญิงสุจิตรา
เด็กหญิงศศิกานต์
เด็กหญิงอินทิพร
เด็กหญิงธิดารักษ์
เด็กหญิงอรวรรณ
เด็กหญิงจันจิรา
เด็กชายกิตติศักดิ์
เด็กชายจิรายุ
เด็กชายชนายุทธ
เด็กชายวีรพัฒน์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงเมษา
เด็กหญิงวิมพ์วิภา
เด็กหญิงศิริวรรณ
เด็กชายธันวา
เด็กชายสุริยะ
เด็กชายกุลเชษฐ์
เด็กหญิงสุธิมา
เด็กหญิงพิยดา
เด็กชายพิภพ
เด็กหญิงปภาณิน
เด็กชายสิทธิราช
เด็กชายภานุรุจ
เด็กชายทินกร
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายศุภกร
เด็กชายพงศพัค
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายอานนท์
เด็กชายทวีโชค
เด็กชายสุรชัย
เด็กชายอนุชา
เด็กชายณัฐเดช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๔๙

นามสกุล
สรรพสาร
นุศรรัมย์
รินชาลี
ทัศวร
พึ่งภพ
บุดดี
ชะนะโม
แสนทวีสุข
สายพิมพ์
วงศ์สุข
เสาธง
พรหมไทย
แสนทวีสุข
สิทธิโสม
จันคำ
ณะอุบล
เจริญต้น
สินเทาว์
มาลาวรรณ์
โคตรจันคำ
เบกขุดทด
พันธ์เพ็ง
กรงาม
ทองกลำ
ทวียืน
เพียรกลาง
เนื้ออ่อน
คูณดก
ฉิมเกิด
บุญชิต
เปนยินดี
วงทวี
อังสนุ
สีดี
รองเย็น

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน
๑๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองโน
๐๔/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง
๓๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๒/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๓๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๓๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๓

เด็กชายชนินทร
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงชิราวรรณ
เด็กหญิงนภัสษร
เด็กหญิงประภัสสร
เด็กหญิงปยฉัตร
เด็กหญิงปทิตตา
เด็กหญิงพัชรภรณ์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงลรากรณ์
เด็กหญิงวานิสา
เด็กหญิงกัณณิกา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธีรพงศ์
เด็กชายวิทวัส
เด็กชายรัชพล
เด็กชายกิตติพัฒน์
เด็กชายภูริพัฒน์
เด็กชายปณณวิชญ์
เด็กชายธีรากร
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายไชยพจน์
เด็กชายศิวกร
เด็กชายจิระภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๔

เด็กชายปุญญพัฒน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๕

เด็กชายศักดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๑

เด็กหญิงจันจิรา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพัชราภา
เด็กหญิงพัชราพร
เด็กหญิงนิภาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๒

เด็กหญิงณัฏฐกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๓

เด็กหญิงศรัญญา
เด็กหญิงสุชาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๔

นามสกุล
อุปหล้า
หอมบุญ
รูปแก้ว
วงษ์ทอง
ชุมอาจ
แผ่นคำ
มิ่งมูล
พละสรรค์
ศรีอักษร
สิงหธรรม
แสงอาจ
กันหา
ยงแก้ว
มิ่งมูล
มุ่งสิน
คำงาม
ใจหาญ
แสนทวีสุข
แสนทวีสุข
ติยะดา
มุ่งสิน
จำปานาค
วิภาคาร
สายโสภา
ธนูชัย
ธนูชัย
คงดี
สิมมะณี
แก้วสุขวัฒนา
สายพิมพ์
สายพิมพ์
บัวแสน
ลาลุน
ผิวงาม
สนจัตุรัส

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๓/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๑๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๓๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๕

ชื่อ
เด็กหญิงสุรัตนา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๖ เด็กหญิงวรรณกานต์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กหญิงกัญญรัตน์
เด็กชายจิระศักดิ์
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายธนกฤต
เด็กหญิงนิพาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๓ เด็กหญิงประภาวรินทร์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๔

เด็กหญิงลลิตา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๕ เด็กหญิงวลักษณ์ธยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๖

เด็กชายวิศรุต
เด็กหญิงกุลปริยา
เด็กชายคิมหันต์
เด็กชายจีรพัฒน์
เด็กหญิงเทพธิดา
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายปญญา
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายวีรชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๗

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๘

เด็กหญิงศศิวิมล
เด็กหญิงขวัญจิรา
เด็กชายณัฐวัฒน์
เด็กหญิงนาราพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายวัชรินทร์
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายสิทธิโชค
เด็กหญิงสุมินตรา
เด็กชายอิทธิชัย
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กชายณรงค์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๘๙๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๑๙

นามสกุล
สุภะโกศล
พงษ์เสือ
ผุสดี
สุภโกศล
ชาติชาตรี
ผลาผล
อินทร์ฬ
บุญจวบ
บรรทร
บุญหนา
สิทธิปกรณ์
หงส์สุข
ภูมลี
ภูมิโคกรักษ์
ขุนไทย
เสนาะสังข์
พูลกิจ
วุฒิสังข์
พันธ์เภา
พันเภา
แดนพันธ์
พันธ์เภา
สิงห์ประเสริฐ
ทวีพัฒน์
ยืนยาว
หงษ์คำ
ชุ่มมงคล
สายโสภา
หาสุข
จิตต์สิงห์
เชื้อบัณฑิต
นครชัย
ผลากุล
บุญขันธ์
ตามสีวัน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๓๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๖/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านจิก
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านจิก

๐๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง

๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสง
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง

๐๗/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสง
๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสง
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแสง
๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแสง
๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๐๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๒๔/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๒๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด

๑๗/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเปด
๑๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

๒๔/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสำโรงใต้
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดสัลเลขธรรม
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๐

เด็กชายณัฐวุฒิ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๑

เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๗

เด็กหญิงกัลยรัตน์
เด็กชายจิรายุ
เด็กหญิงเฉิดฉาย
เด็กชายเดชาธร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงปยธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๔

เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงมนัสนันท์
เด็กหญิงมิ่งกมล
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายวรยุทธ
เด็กหญิงกนกพิชญ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๕

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๗

เด็กหญิงขนิษฐา
เด็กชายคุณานนต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๘

เด็กหญิงจันทกานต์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา
เด็กหญิงจิราวรรณ
เด็กหญิงณัฐณิชา
เด็กชายณัฐพล
เด็กหญิงธิดานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๒๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๓๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๔

เด็กชายปาราเมศ
เด็กหญิงเปรมสุดา
เด็กชายศุภชัย
เด็กชายสุวรรณภูมิ
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอรรณพ
เด็กหญิงรัตนา
เด็กหญิงรินรดา
เด็กหญิงศรัญญา
เด็กชายกิติศักดิ์

นามสกุล
นิยมพันธ์
ผลาผล
ละดาห์
กำไรทอง
ตามวัน
เที่ยงธรรม
หงษ์คำ
ยานะรมย์
แดงอาจ
ตามพงษ์
ศรีนาง
ศรีประเสริฐ
นามเจริญ
เบ้าทอง
ควรชื่นใจ
เฉลิมสัตย์
ผงษา
ชะอุ่มพันธ์
บรรทอน
สายตรง
มีแสง
พลราช
สายเนตร
จันทร์ส่อง
ช่างพละดิษฐ
อินเทพา
สร้อยสนธ์
พลศักดิ์
บุญรักษ์
บุญเพ็ง
พงษ์พีระ
โสภาพูล
ตามพงษ์
เจริญพงษ์
ภูมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๒๗/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๓๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๑๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้ใหม่
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน

๐๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๒๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดูน
๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน

๒๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๒๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน
๑๘/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดูน

๐๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๒๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดแต้ใหม่
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดบ้านดูน
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๕๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๕

เด็กหญิงธนัชชา
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายภูฟา
เด็กชายวัชรพล
เด็กหญิงอริสรา
เด็กหญิงนำพร
เด็กชายณัฐกร
เด็กชายณัฐพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๕ เด็กหญิงปรียาวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๖

เด็กหญิงปารฉัตร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๗ เด็กหญิงรัตติยาภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๘๙

เด็กชายอนุชิต
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงภัทรธิดา
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายสุธี
เด็กหญิงจิรัชยา
เด็กชายณัชพล
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กชายบารเมศฐ์
เด็กชายภรภัทร
เด็กชายกุลวัฒน์
เด็กชายจรุณศักดิ์
เด็กชายจอมทัพ
เด็กชายจักรินทร์
เด็กหญิงเจนจิรา
เด็กชายชนกันต์
เด็กหญิงชลินทรา
เด็กชายณัฐดนัย
เด็กชายณัฐวุฒิ

นามสกุล
หนองหลวง
บุญพา
แก้วคำเสนาะ
แก้วชา
ชรินทร์
สวัสดี
บุญอุ้ม
บุญงาม
สายปอง
มาลาดาษ
คณะพันธ์
ศรีพล
ชมภูเกตุ
อินนาลา
จันทะวัน
พาประจง
ตามพงษ์
เงาศรี
เหล่าโก้ก
ศิริคูณ
เพ็งภู่
แผงดี
สายเนตร
ยืนมั่น
แฉนสูงเนิน
ครอบทรัพย์
พรประทุม
อรัญกุล
ศักดิ์ศรี
ชาวดอน
แสงกล้า
สุขผล
ทองโบราณ
โสแก้ว
นาดอน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๒๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า

๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านแต้เก่า
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านแต้เก่า

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
๐๒/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
๐๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย

๐๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
๐๖/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบก
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบก
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบก
๒๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบก

๐๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบก
๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดปาคำไฮน้อย
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดหนองบก
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๗

เด็กหญิงทิพรดา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนาเดช
เด็กชายธีระยุทธ
เด็กชายบุญยวัตน์
เด็กหญิงพรลภัส
เด็กหญิงพิชญนันท์
เด็กชายภัทราวุธ
เด็กชายภาณุพงษ์
เด็กหญิงมินตรา
เด็กหญิงรัตนาวดี
เด็กชายวาทิศ
เด็กชายวิชญ์พล
เด็กหญิงศิริกัลยา
เด็กชายศุภนันท์
เด็กชายศุภวิชญ์
เด็กหญิงสุธิตตา
เด็กหญิงสุธีรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๘

เด็กหญิงสุภัทรสรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๙

เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กชายอภิวัฒ
เด็กชายกฤษณะ
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงสุวรรณา
เด็กชายจิระศักดิ์
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายดนุพล
เด็กชายธนพัฒน์
เด็กหญิงนิรุศรา
เด็กหญิงปราจีน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก
เด็กหญิงมัณฑิตา
เด็กชายฤทธิเดช
เด็กชายวรมินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๐๖

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๔

นามสกุล
แววบุตร
ทาวะรัตน์
จิตทวี
วงษ์วรรณ์
ใบคำ
คำประภา
เสาแก้ว
พิมพ์ทอง
พิมพ์พัฒน์
สายทอง
พิลัย
คุงดิน
กองสินธ์
บัวจูม
สารสุวรรณ์
สมานวงษ์
สีบู
ทาประจง
งามพงษ์
หอมเย็น
เรือนมูล
ธรรมวิจิตร
หมายแม้น
ชอบสอาด
สมเสาร์
แก่นทน
ศรีหาเสน
พริกจำรูญ
เหลื่อมสีจันทร์
สุมา
ปนกาที
ยืนมั่น
ชนะพจน์
อภิบาล
เนตรพงษ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๑๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยแดง

๐๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๐๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๐๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง

๐๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๐๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๒๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๕

เด็กชายวีรพิชญ์
เด็กหญิงสิริวิมล
เด็กหญิงสุชานาถ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายสุทธิพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๐ เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๘

เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนโชค
เด็กชายนทีเทพ
เด็กหญิงนันธิชา
เด็กหญิงปรางนิตา
เด็กหญิงปญญากร
เด็กหญิงพรชิตา
เด็กหญิงพิชญธิดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๐

เด็กหญิงภัทรวดี
เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กหญิงอัจฉราพร
เด็กหญิงกชพร
เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกัญญานัฐ
เด็กหญิงกานต์ธิดา
เด็กหญิงขวัญฤดี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๓๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๑ เด็กหญิงคุณัญญาดา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๕๙

เด็กหญิงจันทร์วลัย
เด็กชายชลิต
เด็กชายณภัทร
เด็กชายณัฐกิตติ์
เด็กหญิงดวงพร
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กชายนครินทร์
เด็กหญิงนริศรา

นามสกุล
อภิบาล
พูลทอง
วิศิษฎ์ศรี
สุทาสี
พวงพิลา
กอมณี
อุ่นคำ
พิมสุตะ
รอดทอง
แซ่เบ้
ชอุ่มพันธ์
วัชระกวีศิลป
ศรีมุงคุณ
จำปานนท์
แรกเรียง
บุญศรี
สัจธรรม
สิงห์กุมภ์
เรืองตนนอก
ถาวรผล
พูลเพิ่ม
รักไทย
คำหาญาติ
เรืองรัตน์
สาลี
แก้วผัด
โคตรแก้ว
แยงไธสง
สุริยันต์
บุญจันทร์
ศรีสุข
สาริกา
กุทอง
ราษี
ตระทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง

๐๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยแดง
๑๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๘/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๕/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๓๑/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๐/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๓/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๔/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๙/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๒๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๐/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๖/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๑๐/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดสระปทุมมาลัย
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๒ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๖

เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนวพล
เด็กหญิงนาราภัทร
เด็กชายปญญาวุฒิ
เด็กหญิงพรนัชชา
เด็กหญิงพรภิมล
เด็กชายพัฒนกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๗

เด็กหญิงพิชชานันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๐

เด็กชายพิชญะ
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิณพัทธ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กหญิงมลชญา
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
เด็กชายระพีพัฒน์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กชายรัชชานนท์
เด็กหญิงวรดา
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายศุภสิทธิ์
เด็กชายสิทธินนท์
เด็กหญิงสิริกัญญา
เด็กหญิงสุพิชญา
เด็กชายอภิรเดช
เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี
เด็กหญิงนิชาพร
เด็กหญิงกวินตรา
เด็กชายกีรติ
เด็กชายณพัชร
เด็กชายทรรศนัย
เด็กหญิงเนตรนภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๑

เด็กหญิงพิทยารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๒

เด็กหญิงศรสวรรค์
เด็กหญิงสุภัชชา
เด็กหญิงอภิชญา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๔

นามสกุล
ชมพันธ์
พุทธรักษา
โพธิ์แก้ว
เจียมเคน
การเกษ
มุทาพร
มุณีพรหม
คูณเวช
สัจธรรม
หันตุลา
อภิทรัพย์ศิริ
ชารีรักษ์
ชารีรักษ์
แสงคำ
เจริญจิตร
คำเหลี่ยม
พิมพ์พันธ์
ดอกไม้
ถุระพัฒน์
ทุนสิน
สนตุ่น
พูลเพิ่ม
ลือนาม
ศรสุรินทร์
ราษี
ทุมมาศ
สมสุข
จัตุรงค์
พรมตา
บุญทอง
กองศรี
สีคราม
กำปน
พรมวงค์
พูนพิน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๒/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๗/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๐๖/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๗/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๑/๐๖/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๓๐/๑๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๓๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๑/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๒/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๗/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๙/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๔/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๒๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๙/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ

๐๖/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองผือ
๑๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
๒๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน

๑๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๑๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน

สังกัดวัด

วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์
วัดอรุณสวัสดิ์

หมายเหตุ

วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๕

เด็กหญิงอินทุอร
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงธิดาทิพย์
เด็กหญิงอริสา
เด็กชายปณณทัต
เด็กชายทัชชกร
เด็กหญิงกนกรัตน์
เด็กชายกฤตยา
เด็กหญิงนภัสกร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายพิทักษ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๗

เด็กหญิงภัทรปภา
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงมัณฑิตา
เด็กชายศรันย์ภัทร
เด็กชายศิวรักษ์
เด็กชายอชิรวิทย์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กชายกฤตัชญ์
เด็กหญิงศุภสุตา
เด็กชายอดิศร
เด็กหญิงกรรณิการ์
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กชายณภัทร
เด็กหญิงณัฐธยาน์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงณัฐพร
เด็กชายตะติยะ
เด็กหญิงธัญญรัตน์
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายนิรุตย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๘

เด็กชายเพชรนรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๙

เด็กชายภานุเดช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๑๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๒๖

นามสกุล
ศิลสาตร
เดิมทำรัมย์
สายสังข์
ฮิวจ์ส
พรานไพร
สายทรัพย์
พิมพ์บึง
นามกา
รอบโลก
ปริหา
จันทร์เหลือง
เพียะวงค์
เทียนทอง
คำตา
ปญญา
หงษ์ไชยคำ
จันทร์เหลือง
นนท์ศิริ
จันที
พาเจริญ
สว่างภพ
ปญญาพอ
กองโพธิ์ชัย
ปลื้มใจ
พุ่มพฤกษ์
พันสะยา
แซ่อือ
แซ่อือ
แก้วอาสา
ทองเดื่อ
ทวีสุข
จวงจันทร์
ยอดงาม
ใยนนท์
จันทุมมี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขอนแปน
๑๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ

๐๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาแขมหนองเรือ

๐๖/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๒๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยทราย

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคอแลน

๐๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอแลน
๐๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคอแลน
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคอแลน
๒๓/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๖/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๗/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๕/๑๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๒๕/๐๓/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๓๑/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๘/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๖/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๙/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๕/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม

สังกัดวัด

วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์
วัดโนนสวาสดิ์

หมายเหตุ

วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดสว่างวินัย
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๐ เด็กหญิงภิญญลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๕

เด็กหญิงมะลิวรรณ
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์
เด็กหญิงวิไลลักษ์
เด็กชายศรัณภัทร
เด็กชายสุหิรัณย์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอรอนงค์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงชมพู่
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายตันติกร
เด็กหญิงทักษิณา
เด็กชายธนา
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์

เด็กหญิงมนต์นภา
เด็กหญิงรมย์รวินท์
เด็กชายรัชพล
เด็กหญิงวนิดา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กหญิงศิรินญา
เด็กหญิงสิรินทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๖ เด็กหญิงกนกกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๙

เด็กหญิงกมลทิพย์
เด็กชายกฤตภาส
เด็กหญิงกฤตยา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๐

เด็กชายกฤษณพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๑

เด็กหญิงกฤษณา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๒

เด็กหญิงกัณญารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๓

เด็กชายกุลธวัช
เด็กชายเกรียงไกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๕๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๔

นามสกุล

เมืองสองชั้น
บุตรนำเพชร
พิลา
พันสุโพธิ์
บุตรจันทร์
กงอาษา
ทิพย์บุญศรี
หอมพรมมา
ฝางคำ
แดงสุข
แนนเคน
คำแน่น
แก้วคูณ
เอ็มเอ็ม
ช่วงโชติ
พันธง
ทหารกลาง
ขาเข้า
ตาสุด
ละดาดก
ปราสาทศรี
วีสี
อรัญสุข
แสงภู
เพราะจันทร์
บุญปก
เที่ยงธรรม
เหล็กกล้า
กิ่งวัน
แก้วแสง
ชูหา
รักชัยกิจ
วรรณพราหมณ์
พรมทอง
ขวัญคำ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๙/๑๐/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๓/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๗/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๒๐/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๘/๐๘/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๒๘/๐๗/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองดุม

๐๓/๐๑/๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านหนองดุม
๑๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๒๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๐๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๒๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๒๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม
๑๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำก้อม

๒๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๕/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๕/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดหนองดุม
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดเจริญทัศน์
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๘

เด็กชายเกรียงไกร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงขวัญเรือน
เด็กชายจตุพล
เด็กชายจตุรเทพ
เด็กชายจักรี
เด็กชายจิรภัทร
เด็กหญิงจีระนันท์
เด็กหญิงจุฑามาส
เด็กหญิงเจนสุดา
เด็กชายชญามิน
เด็กหญิงชนิดาภา
เด็กหญิงชมนภา
เด็กหญิงชรินรัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๙

เด็กหญิงชวัลลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๐

เด็กหญิงชุดาภา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๒

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงฐิติรัตน์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฏฐธิดา
เด็กหญิงณัฐกานต์
เด็กชายณัฐภพ
เด็กชายณัฐภูมิ
เด็กหญิงณัฐรดา
เด็กหญิงณัฐวรา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายณัฐิวุฒิ
เด็กหญิงดาวิณี
เด็กหญิงตวงพร
เด็กหญิงตวงรัตน์
เด็กชายเทพหัสดิน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๗๗

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๒๙๙

นามสกุล
มาสพันธ์
นานอก
มิ่งชัย
จุลทัศน์
คึรึดิน
มุสะกะ
เกษวัติ
มะณีกัล
สีมา
เที่ยงธรรม
บุสบิน
ผ่องศรี
มานุช
สร้อยเพชร
ละออเอี่ยม
ทวาภพ
บุญเลิศ
พิมพกุล
ศรีโกศล
บุญเรืองผล
วาภพ
กลิ่นแก้ว
สุขไชย
เสนาะพันธ์
กระสังข์
จารุแพทย์
ทอนทอง
ทะสี
โพธิ์ดี
สารการ
ขุ่ยภูมี
โทถม
ใบโพธิ์
เกษตรศิลป
พิมพ์ทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๓/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๒/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๘/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๒/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๘/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๘

ชื่อ
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนกฤษ
เด็กชายธนดล
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภัทร
เด็กชายธนศักดิ์
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๐๙ เด็กหญิงธัญญาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๐

เด็กชายธัญวิชญ์
เด็กชายธีรนัย
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระพงษ์
เด็กชายนคินทร์
เด็กหญิงนภัทร
เด็กหญิงนลพรรณ
เด็กหญิงนิรชา
เด็กหญิงเนตรนภา
เด็กหญิงเนาวรัตน์
เด็กชายปฏิภาณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๑

เด็กชายประวีระพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๓

เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงปญจพร
เด็กหญิงปยะภรณ์
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพชร
เด็กหญิงพนิดา
เด็กหญิงพรบุญ
เด็กหญิงพรรวินท์
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงพัทธนันท์
เด็กชายพิชยะดล
เด็กชายพิชิต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๒

นามสกุล
แสงสุดตา
ประชุมวงษ์
ประชุมวงษ์
คุณเฉย
ประธรรมวงศ์
ลำเลิศ
โคตรมงคล
คงศรี
นามสมดี
สีทะ
จิตรว่อง
เสาร์เงิน
เกษียร
คำใบศรี
คำมะวัน
เฮืองคำใส
กำเนิดสิงห์
จิตตลดากร
สุขเสริม
สายสินธ์
พันธ์คำ
แก่นจันทร์
ริเริ่ม
บุญมาศ
หาระวงค์
วารีรัตน์
แสงแก้ว
ลาเบาะ
มุ่งสิน
บารมีโชติไพศาล
ชิณสาย
ยางดง
สัมพันธ์พงค์
บรรพต
วงศ์ปอม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๗/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๐/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๒/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๕/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๘/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๑๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๙/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๖/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๑/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๓๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๕

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร อายุวงศ์

๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๖

๐๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๕

เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายเพทาย
เด็กหญิงแพรวา
เด็กชายภัทรพล
เด็กชายภาณุวิชญ์
เด็กชายภูวนัย
เด็กชายภูวิศ
เด็กชายมีนา
เด็กชายเมธาสิทธิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๖

เด็กหญิงรพีภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๗

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๘

เด็กชายรัชพล
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายวรโชติ
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงวริยา
เด็กชายวันชนะ
เด็กหญิงวิกานดา
เด็กชายวีรวิชญ์
เด็กชายศราวุฒิ
เด็กหญิงศศิพิมพ์
เด็กหญิงศิรประภา
เด็กชายศุภกรณ์
เด็กชายศุภนันท์
เด็กชายสรนันท์
เด็กหญิงสุนิศา
เด็กหญิงสุพรรณี
เด็กหญิงสุพัชญา
เด็กหญิงสุภาภรณ์
เด็กชายเสวกเสนา
เด็กชายอนันตชัย
เด็กหญิงอภิตา
เด็กชายอัมรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๖๙

กินขุนทด
กิ่งสุวรรณ์
เทภาสิต
กิ่งวัน
เหล่าโก้ก
ชาลี
จันตา
กิจคงเศียร
หนูตอ
มิ่งบุญ
ดาวเรือง
วงศ์ราษฎร์
บุญประสม
บุญช่วย
โคนโธแก้ว
บุญใบ
หวังจันทร์
รักญาติ
กำลังกาล
พงษ์สุพรรณ์
นรมาตย์
สุวรรณเวช
ชื่นตา
ชูกร
แสนทวีสุข
เยาวศรี
ภูคำ
แสงทอง
ทองนำ
เจริญบุญ
เถระวัน
ภูแข่งหมอก
พรมดาว
แนวสีนาค

๐๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๒/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๓/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๐๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๓๑/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๖/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๓๐/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๓/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๔/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๔/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๑๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๐

เด็กชายอิบราฮิม
เด็กหญิงเอมอร
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กหญิงณฐาปนี
เด็กหญิงบัณฑิตา
เด็กชายพรวิศิษฐ์
เด็กหญิงพาณวิกา
เด็กหญิงสาวิตรี
เด็กชายปรวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์ฟา
เด็กหญิงนิภาพร
เด็กชายภูวไนย
เด็กชายวรายุทธ
เด็กชายอุดมทรัพย์
เด็กชายกิตติกร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงชนาภา
เด็กชายณัฐกร
เด็กหญิงธัญญพร
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปรเมศร์
เด็กหญิงปณณพร
เด็กหญิงปนมณี
เด็กหญิงพมลพร
เด็กชายพิพัฒน์
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายวรภัทร
เด็กหญิงวันวิสาข์
เด็กชายศิริรัฐ
เด็กหญิงอภิสรา
เด็กชายเอกรินทร์
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กหญิงขัตติยา
เด็กหญิงนายิกา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๓๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๔

นามสกุล

นำประภา
จันทวี
แสวงวงศ์
แสวงวงศ์
เพ็งกลาง
อะโน
จันทร์แก้ว
วงค์สุทธิ์
บุตรสะวะ
ทองมี
ทองอ่อน
โสภี
เคนคำตัน
สายจันที
ศิริกุล
แดงชาติ
พรหมพิทักษ์
สินชัย
ทับทอง
ทองทวน
อาภรศรี
ไกยกิจ
นามประสพ
พันโบ
คลังวงษ์
อยู่สุข
ธานีกุล
ผลพันธ์
ศรีสง่า
เยาว์ยุบล
ส่งสุข
พรมน้อย
สร้อยสนธิ์
นามสิงห์
เด็กหญิงประกายดาว ทองดา

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๑/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร
๒๑/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนปทุมวิทยากร

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามึน
๐๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามึน
๑๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามึน
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามึน
๐๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนามึน

๒๐/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๙/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๑๐/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก

๐๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปลาดุก
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๐๓/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดศรีประดู่
วัดศรีประดู่
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดนามึน
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดปลาดุก
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๖๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๓

เด็กหญิงปยะดา
เด็กหญิงสุชาวลี
เด็กชายจรัญพร
เด็กหญิงญาดาวดี
เด็กชายณัฐกรณ์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงวชิราภรณ์
เด็กชายสราวุฒิ
เด็กชายอนันดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๕

เด็กหญิงกมลชนก
เด็กหญิงกัลยา
เด็กหญิงกุลธิดา
เด็กหญิงเขมนิตย์
เด็กหญิงจิดาภา
เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กชายชินภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๒

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๒ เด็กหญิงโชติกาญจน์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๓๙

เด็กชายฐิติพัฒน์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กหญิงณัฐรินีย์
เด็กชายณัฐวี
เด็กชายทัตพงศ์
เด็กหญิงธนัญชนก
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากรณ์
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงธิวาณี
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนภาพร
เด็กหญิงนิชานันท์

นามสกุล
สกุลสุข
เกิดปู
แสนเสริม
เพิ่มดี
แก้วกำไร
ทาทอง
นวลตา
ผลพันธ์
สุดถนอม
พรหมสวรรค์
คติสุข
สรรพสาร
วงษ์ถา
ยิ่งวงค์
จำปาวัลย์
โยเฮือง
บุญเชิด
หอมเชื้อ
บุญสนิท
ศรีโท
ประกอบกัน
อนุสนธ์
สุบุญ
คำมี
สระประไพ
กุลแก้ว
ปองสีดา
สิทธิไชย
มีแสง
กุลพันธ์
ศรศิริ
พรมจารึก
เคนสุข
ศรีนาค
อิ่มใจ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
๑๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านยางลุ่ม

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๗/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๙/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๙/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๖/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๕/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๑๒/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดยางลุ่ม
วัดยางลุ่ม
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๐ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๔

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงนิชาภา ใช้อุดม
เด็กชายนิติพล บัวใหญ่
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ทำกันหา
เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทร์เอี่ยม
เด็กชายปรีชา
ราชวงค์
เด็กหญิงปานวาส จูมสุพรรณ์
เด็กหญิงพรนภา กุลพร
เด็กหญิงพรปวีณ์ คำพล
เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุกบุญ
เด็กหญิงภาสินี ชารี
เด็กชายภูมิพักษ์ พ้นโศก
เด็กหญิงยลธิดา อบอุ่น
เด็กชายรัตติกาล บุญทรง
เด็กชายวรวุฒิ โตเล็ก
เด็กหญิงวรินรำไพ ชะนิวงค์
เด็กชายวัชรพล บุญสนิท
เด็กชายวายุนันท์ สุจริต
เด็กหญิงวิยะดา ยืนยาว
เด็กชายวีรชัย
ศุภสุข
เด็กหญิงศิริประภา ทองจีน
เด็กชายศุภณัฐ แสงทอง
เด็กชายสมภพ ธิรงค์
เด็กหญิงสร้อยฟา ทานุกรม
เด็กหญิงสุกฤษตรา วันหนา
เด็กชายสุดที่รัก มูลมั่ง
เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำไพ
เด็กหญิงอธิมา แก่นวงศ์คำ
เด็กหญิงอริสา จิตรสง่า
เด็กหญิงอัญรินทร์ โสลิภา
เด็กชายอารันด์ วันดี
เด็กหญิงอาริศา อ่อนมา
เด็กหญิงอุมาพร เนากุด
เด็กชายกิตติพงศ์ เนียงภาเจริญกุล
เด็กชายอภิเชษฐ์ พาพันธ์
เด็กหญิงกนกนุช สาริพันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๕/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๑๐/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๑๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๓๐/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๑๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดไร่น้อย
๒๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดไร่น้อย
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๕

เด็กชายกฤษกร
เด็กชายกฤษฎา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกิติศักดิ์
เด็กหญิงชดาภรณ์
เด็กหญิงชนกนันท์
เด็กชายชลภัทร
เด็กชายชัชวาล
เด็กชายชัยนกรณ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนากร
เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงมัลลิกา
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กชายแสงสุรีย์
เด็กชายวรุฒม์
เด็กชายบุญญฤทธิ์
เด็กชายชัยวัฒน์
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุภาสิณี
เด็กชายอัคคเดช
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจิรวัฒน์
เด็กชายจิระภัทร
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์
เด็กชายธนธร
เด็กหญิงปยะรัตน์
เด็กหญิงวราภรณ์
เด็กชายสหกรานต์
เด็กชายสุรัตน์
เด็กหญิงอารยา
เด็กชายกรกฤต
เด็กชายกอบฟา
เด็กชายกิตติภพ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๔๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๐๙

นามสกุล

กิ่งแก้ว
วัลลีย์
ศรีเสน
บุดดาโจม
มานะโส
ตาอุดม
ทินมาส
กล้าหาญ
บุญจันทร์
อุตโล
บุญมา
มั่งคั่ง
สาพรม
ผกาศรี
พลเขตต์
อ่อนเป
พรมเสมอ
พิลารัตน์
สามิลา
แท่งทอง
สายธนู
ธรรมสัตย์
ชนะชาญ
พวงจำปา
วงศ์ภูธร
สุขศรีกรี
ทิพมาตร
พิลารัตน์
บุญลา
อาจอ่อนศรี
พิลารัตน์
ปสสาคำ
ทองเทพ
ศรีหาบุตร
วงค์เวียน

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
๑๒/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
๑๗/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์
๑๙/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์

๐๓/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๓๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๐/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๐/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๘/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๓๐/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดโนนงาม
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๐

เด็กชายจิตกร
เด็กหญิงจิรสุดา
เด็กหญิงดวงฤทัย
เด็กชายธนากร
เด็กชายธนากร
เด็กชายนพดล
เด็กหญิงนำเพชร
เด็กหญิงเปรมยุดา
เด็กชายพีรณัฐ
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงรัชนีโชติ
เด็กหญิงลลิตา
เด็กหญิงวิชิดา
เด็กชายศิระ
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายอภินันท์
เด็กหญิงอรัญญา
เด็กชายอัมรินทร์
เด็กชายอาทิตย์
เด็กชายกนกศักดิ์
เด็กหญิงกรรณิกา
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กชายณรงค์ชัย
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงณันทนา
เด็กชายธวัชชัย
เด็กชายบัญญวัต
เด็กหญิงปภัสสร
เด็กหญิงปาริตา
เด็กหญิงไปรยา
เด็กชายพงศกร
เด็กหญิงพณิดา
เด็กชายพรชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๔

นามสกุล
นามหาญ
จ่านันท์
เปรี่ยมนอง
บุญชิต
วงค์พิมสอน
ทองประสาน
ทองประสาน
มังกรณ์
ไหมแท้
คำจันทร์
เจริญสมบัติ
อุตโล
สมเครื่อง
รัตนา
บุดดีคำ
กัญญาชาติ
บุญไชย
บุดดีคำ
ภูผา
พิมเสน
เสนา
พิสาลา
แก้วดวงตา
ศรีจันทร์
แถลงสุข
กาละศรี
ธนูผาย
เพียราช
อินตะ
สายแวว
จันทร์ตา
จารีย์
บุญยืน
แสวงวงษ์
โสพิมพ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๔/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๕/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๘/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๓๑/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๕

เด็กชายเพชรรัตน์
เด็กชายภูผา
เด็กชายภูมิบดินทร์
เด็กชายภูวเนตร
เด็กหญิงเมษา
เด็กชายรักชาติ
เด็กชายวชิรวิทย์
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กชายศุภกร
เด็กชายสิทธินันท์
เด็กชายอดุลย์ศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๗๙

นามสกุล

ทองปด
พิลารัตน์
พันธ์โชติ
ดวงดี
วรรณศรี
กุลภักดิ์
เนื้อมั่น
คำวงค์
วงศ์ภูธร
มณีวัน
วันทมาต
เด็กชายอาทิวรา ศรีบุญเรือง
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสะอาด
เด็กชายปริญญา พรมเวียง
เด็กหญิงภาวิณี คำภิภาค
เด็กชายรัฐภูมิ
ปานศักดิ์
เด็กชายรัตนะ
บุญไชย
เด็กหญิงกุลปริยา บุญชิด
เด็กหญิงขวัญจิรา บุญชิด
เด็กชายธันวา
จิตปญญา
เด็กชายธีรเดช ทองสะอาด
เด็กหญิงพรประภา ยุพโคตร
เด็กหญิงสิรภัทร ศรีดาวงศ์
เด็กชายเอกราช รัตนโสภา
เด็กหญิงนิพาดา สีแสง
เด็กหญิงเกวลิน สมผิว
เด็กชายจิรศักดิ์ ทองหล้า
เด็กหญิงเจนจิรา สังคะวัตร
เด็กชายชยุตพงษ์ ตาแก้ว
เด็กหญิงบัณฑิตา พ่ออามาตย์
เด็กชายบุญญากรณ์ อินโสม
เด็กหญิงบุษบา สาธรราช
เด็กหญิงปริชญา พิมพา
เด็กหญิงพิมลวรรณ ปตตานี
เด็กชายวรวรรธน์ มินากร

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๒๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ

๒๕/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๒๖/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๔/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๑๒/๐๙/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

๐๓/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
๐๒/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน
๑๑/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอน
๒๔/๐๖/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอน
๑๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๓/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดหนองบัวหลวง
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๐

เด็กชายวิทวัส
เด็กชายวิทวัส
เด็กหญิงสุภัสสร
เด็กหญิงสุมิตรา
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายกฤษณะ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เด็กหญิงจุฑารัตน์
เด็กชายณัฐกิตติ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๕๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๔

เด็กหญิงณัฐพร
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายทัตเทพ
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กหญิงนรินดา
เด็กชายพัฒศกรณ์
เด็กชายพีรพรชัย
เด็กชายภูธเนศ
เด็กชายรัฐฏณกูล
เด็กชายวรากรณ์
เด็กหญิงวิรัลยุพา
เด็กชายศตพร
เด็กหญิงศตพร
เด็กหญิงสุดารัตน์
เด็กหญิงหทัยรัตน์
เด็กชายอุดร
เด็กหญิงปูนา
เด็กชายวรินทร
เด็กหญิงจารุณี
เด็กหญิงชนิภา
เด็กชายธนาธร
เด็กหญิงนิตยา
เด็กชายปยวัฒน์
เด็กหญิงพิมพ์สุภา

นามสกุล
ท้าวหงษ์
พุตรตาล
สมภูมิ
โคตรดก
พรหมชาติ
ศิริเทพ
ทองลือ
อุ้มแก้ว
ลีลา
หมื่นพหล
แสงหิน
รอดสีมา
บุญราศรี
ไชยะนาม
ท้าวมา
สมภูมิ
พรหมมา
หาญมาณพ
ผาหยาด
สยามล
พวงพันธ์
ปนโน
บุญมาก
อัจฉฤกษ์
ผาหยาด
สิงห์แจ่ม
ต้นสิงห์
ชุมนุม
อรอินทร์
มาประสม
พุ่มไม้
อักษรกลาง
ศรีบัวคม
บุษดี
ธานี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนก่อ

๐๒/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านดอนก่อ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๓๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๙/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๑๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย

๐๓/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๑๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านห้วยฝาย
๒๑/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๐๕/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๐๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๒๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๒๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๕ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๔

เด็กหญิงรุ่งนภา
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายสุทธิพงค์
เด็กหญิงกุลกันยา
เด็กชายพฤจธรรม
เด็กชายอชิรพัฒน์
เด็กชายอนุชิต
เด็กชายเอกวุฒิ
เด็กชายกรณ์ดนัย
เด็กหญิงจิตรวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๕

เด็กหญิงชนกวนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๖

เด็กชายณัฐพงศ์
เด็กชายณัฐรัชต์
เด็กชายธนดล
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายธีระวัฒน์
เด็กชายนนทกร
เด็กชายประกรณ์
เด็กชายภาสกร
เด็กหญิงเมธาวดี
เด็กหญิงยุวธิดา
เด็กหญิงวรนุช
เด็กชายอุดมศักดิ์
เด็กหญิงขวัญชนก

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๓๙ เด็กหญิงจิตธิดาทิพย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๖

เด็กชายจิรภัทร
เด็กชายชัชนันท์
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงนริศรา
เด็กชายนิรันฎร
เด็กหญิงนิศารัตน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๗ เด็กหญิงปทมาวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๘ เด็กหญิงปยาวนีภรณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๔๙

เด็กหญิงพิชยธิดา

นามสกุล
คืนดี
โลมจันทร์
หลงชิน
แพงปอง
จันทสาร
จิกราช
ผิวเงิน
คะพิมพ์
พรมสำลี
เกาะแก้ว
นาแพง
ใจแสน
แสนเวียน
สาสีมา
เชื้ออ่อน
คำหงษา
อิ่มใจ
จำปาขาว
พลค้อ
อ่อนแก้ว
เจริญชาติ
บุดดาพันธ์
พรมสมบัติ
คำสุข
นนทภา
สุทธิชาติ
รัตนมูล
พันธ์เพ็ง
ต้นพิกุล
เฉวียงวงค์
โมคาพล
คำสุข
ขันตรีเรือง
คำผา
บรรติราช

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง
๒๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสำโรง
๑๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสำโรง

๐๓/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๐๖/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๖/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๒/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๔/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๓๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๒/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๘/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๒๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๗/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๑/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๓๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๐๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดนาดอกไม้
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๖ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๑

เด็กชายพิพบ
เด็กหญิงพิมชนก
เด็กชายภัททิยะ
เด็กชายรชานนท์
เด็กหญิงรุ่งทิวา
เด็กหญิงวาสนา
เด็กหญิงวิภากานต์
เด็กหญิงวิภาณัฐ
เด็กหญิงวิราสินี
เด็กชายศิริวัฒน์
เด็กหญิงอาจารียา
เด็กหญิงอิสรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๒

เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๓

เด็กหญิงคีตภัทร
เด็กหญิงณัฐริกาญ
เด็กชายปรรณณธร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๖ เด็กหญิงปทมาวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๗

เด็กหญิงปยกาญจน์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กชายสิรภพ
เด็กชายสุรเดช
เด็กชายคุณากร
เด็กชายกฤตเมธ
เด็กชายคิดดีทำดี
เด็กชายดนัย
เด็กชายธนพล
เด็กหญิงธวัลรัตน์
เด็กหญิงนะฤมนต์
เด็กชายพลตรี
เด็กชายพิสิษฐ์
เด็กหญิงอาริสา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กชายพลาธิป
เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายจิรายุ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๔

นามสกุล
เจริญชาติ
มงคุณพล
สร้างเสรี
คำมงคล
ขันตีเรือง
สิมมา
ชมภูประเภท
ชมภูประเภท
แสงสว่าง
ไชยปญญา
แพงวงศ์
ผงจันทร์
ธรรมเที่ยง
ลาภผล
คำผุย
สืบสุข
สืบสุข
กลางเมือง
ทาตะนาม
คำผุย
แสงเขตร
คงเพชร
ขยันการ
จันทร์สุข
ฟาโปรด
จันทร์สุข
มิ่งสกล
จันทร
โคกแปะ
โยธาภักดี
สุ่มมาตย์
กลิ่นพยอม
ศิริหาด
ศรีบุระ
พรหมโห้

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๙/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๒๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๒๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๓๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๖/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนผอบ ณ นคร ๑

๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๐๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๐๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๑๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น
๒๘/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านตามุย

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย

๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย

๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๑๔/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านตามุย
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๙/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดร่องคันแยงใหญ่
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๖๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๑๙

ชื่อ

นามสกุล

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองทิพย์
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถนอมแก้ว
เด็กชายปริยวัฎ ใจเที่ยง
เด็กหญิงยุวดี
สนิทพันธ์
เด็กชายวัชรพล ชมภูนาค
เด็กหญิงศิรินภา พันธุ์จันทร์
เด็กชายสิรวิชญ์ วังแก้ว
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุตรศรี
เด็กชายอานนท์ ยอดยิ่ง
เด็กชายอานนท์ สำเภา
เด็กชายก้องไกร จุลหอม
เด็กหญิงขวัญหทัย นาจารย์
เด็กหญิงชนากานต์ คูณแก้ว
เด็กหญิงญดาพร สิงหธรรม
เด็กชายเถลิงศักดิ์ ยุทธรัตน์
เด็กชายธีรวัฒน์ ดอกแก้ว
เด็กหญิงนพรัตน์ เชื้อคำฮด
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สนิทพันธ์
เด็กชายพงศกร มาตรา
เด็กหญิงพิมนภา ใจเที่ยง
เด็กชายยุทธกร แสนทวีสุข
เด็กหญิงสุดารัตน์ โคตะทัน
เด็กชายอดิศร
บุตรนามท้าว
เด็กหญิงอภัสนันท์ ทรายทอง
เด็กชายฐาปกร เปาทัน
เด็กหญิงดารา ผลวิชัย
เด็กหญิงวริศรา นันภาษี
เด็กหญิงศิริวรรณ คำพูล
เด็กหญิงณัชชา วงษ์ลคร
เด็กหญิงปยะพร ทองทิพย์
เด็กชายรณกร ศักดิ์เมือง
เด็กชายราเชน วงษ์พรหมมา
เด็กชายสิทธิชัย ทองทิพย์
เด็กหญิงกชกร ทองพร
เด็กชายกรวิวัฒน์ เพิ่มพูล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๓/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๓๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๑๓/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม

๑๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกุ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๒/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๙/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๕/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างท่ากุ่ม
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์
เด็กชายจันทศร
เด็กหญิงจิรนันท์
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงฑิฆัมพร
เด็กหญิงณิชาวีร์
เด็กชายธีรณัฐ
เด็กชายธีรศักดิ์
เด็กหญิงนวพร
เด็กชายปฐมพงศ์
เด็กหญิงปวริศา
เด็กชายปยพันธ์
เด็กหญิงปยะพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๔

เด็กหญิงพิมพ์พิมล
เด็กชายภัทรพงศ์
เด็กชายวงศธร
เด็กชายศุภกฤต
เด็กชายศุภโชค
เด็กชายศุภนัฐ
เด็กชายสิรวิชญ์
เด็กหญิงสุชาวดี
เด็กหญิงสุธีธิดา
เด็กชายอัษฎายุทธ
เด็กชายอานุภาพ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงอุมาพร
เด็กหญิงชฏาพร
เด็กชายทัศนพล
เด็กชายบำรุง
เด็กหญิงพิมพ์นิภา
เด็กหญิงวิชุดา
เด็กหญิงวิภาดา
เด็กหญิงวิยะดา
เด็กชายวีระพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๔

นามสกุล
สารีวัน
ทัดศรี
จำปาขาว
แสนทวีสุข
กุสกร
นาคทอง
นาคำ
ทัดศรี
พลศักดิ์ขวา
ขันทอง
ขันทอง
ทองทิพย์
รองสำลี
สารีนนท์
จรลี
พิมสาร
คำพูล
เมฆใส
นาคคำ
วงศ์กลม
ราษีส่อง
แสนทวีสุข
นาคพิทักษ์
สุขหอม
หงษา
พรมมา
พรสุรินทร์
มอบหมาย
สีมาพันธ์
สืบเชื้อ
บุญเดช
หงษา
พูลอ้น
พูลอ้น
ทีคำเกษ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๓/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๓/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๓๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๑๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๔/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่
๒๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

๐๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
๑๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดสว่างเวฬุวัน
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดคำเขื่อนแก้ว

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๗๙ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๕

เด็กชายสรพงษ์
เด็กหญิงฐิฏิญาภา
เด็กชายณกร
เด็กหญิงธนพร
เด็กชายนพคุณ
เด็กหญิงนริศราพร
เด็กชายประเสริฐ
เด็กหญิงปาริฉัตร
เด็กหญิงศุลีพร
เด็กชายสรณ์ศิริ
เด็กชายอิทธิศักดิ์

ผิวสวย
เกตุทอง
สมชัย
เกตุสุวรรณ
ทองคำ
วงค์พันธ์
สิมพรักษ์
อินทวัฒน์
อุ่นใจ
เหลืองทอง
นวลภักดี
ศรีเปลี่ยนไพโรจน์
เสารางทอย
ชุ่มเย็น
แสนอ้วน
ปะวันนา
ร่วมรักษ์
พิมพ์แสน
กงล้อม
สุกใส
ลาดคูบอน
บุญเถิง
ตู้ทอง
กันยุดม
ห้วยใหญ่
แสนทวีสุข
บุญถม
อุดมญาติ
แก้วมั่น
บุญศรี
อาจโยธา
ทองจันทร์
โพธิสำนัก
แซ่ล้ิม
พาผล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๔

เด็กหญิงแววตา
เด็กชายธนวิชญ์
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กหญิงรัชนีกร
เด็กชายณัชชา
เด็กชายวีระศักดิ์
เด็กหญิงสงกรานต์
เด็กหญิงจุฑาทิพย์
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายแทนคุณ
เด็กชายธนพล
เด็กชายธนภูมิ
เด็กชายธภัทร
เด็กหญิงธิดารัตน์
เด็กหญิงนิพาดา
เด็กหญิงใบเงิน
เด็กชายปรินทร
เด็กหญิงพัชรี
เด็กชายพิเชฐ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๖

เด็กชายภคิน
เด็กหญิงรัชริวรรณ
เด็กหญิงรินรดา
เด็กชายวรโชติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๘๙

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๑๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๑๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๑๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๒๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี

๐๘/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๒๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านลาดวารี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๒๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๑๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖

๓๑/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๐๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๒๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๖
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๓๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๕/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๐๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๒/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๗/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๑๐/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๕/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๕/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)
๑๓/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง)

สังกัดวัด

วัดคำเขื่อนแก้ว
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน
วัดหัวสะพาน

หมายเหตุ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชัน้ ตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๐ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๖

เด็กชายวรวรรธน์
เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงวัชราภรณ์
เด็กชายวิสุทธิ์
เด็กชายสมชัย
เด็กหญิงสุทัตตา
เด็กหญิงสุธาวัลย์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๗

เด็กหญิงสุพรรณษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๘

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๑

เด็กชายสุรเดช
เด็กชายอจลวิชญ์
เด็กชายอนาวิน
เด็กชายโชคทวี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๒

เด็กหญิงกนกวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๓

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๖

เด็กชายกรกช
เด็กชายกิตติชัย
เด็กชายจักรภัทร
เด็กชายจีระศักดิ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๘

เด็กชายเจตพล
เด็กหญิงชนัญธิดา
เด็กหญิงชนากานต์
เด็กหญิงดวงพร
เด็กชายทินกร
เด็กชายธนพล
เด็กชายนนทกร
เด็กชายนิรวิทย์
เด็กหญิงประภาวดี
เด็กชายปยะพัทธ์
เด็กหญิงพกาวรรณ
เด็กหญิงพรณัฐชา
เด็กหญิงพิมพ์พิไล
เด็กชายพีรพัฒน์
เด็กหญิงยุพาพิน
เด็กหญิงรัตมณี
เด็กหญิงลัดดาพร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๗๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๐

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๔

นามสกุล
รัตนดาดาษ
ศรีระวงค์
บุญแขม
แสงแก้ว
คะศรีทอง
คำคง
คำคง
มีจันทร์
สุวรรณกูฎ
ชมราศรี
ดอนศรี
บุญอาจ
นนท์ศิริ
รูปช้าง
พาสุข
วงค์พันธ์
ดวงสินธุ์
สมเทพ
อ้วนลำ
สิงศิลา
ทองทวี
ใจแซ่ม
พาสุข
แสงศรี
คำข่อง
ชุมศรี
บุญชิต
ยานยงค์
รักษ์มณี
ดวงคำ
นาคย้อย
แสนทวีสุข
ทองเหลือ
ใจธรรม
พาสุข

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๑๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน

๐๕/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๒๗/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๒๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๒๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ปาดงหินกอง) วัดหัวสะพาน
๒๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๔/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๗/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๑/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๓/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๕/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๒/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๕/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๑/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๖/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๘/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๒/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๒๙/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๑ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๕

เด็กหญิงวิลาวรรณ
เด็กชายวีรยุทธ
เด็กชายศุภกิตติ์
เด็กชายสุพิเสฐ์
เด็กหญิงเอมิกา
เด็กหญิงญาธิดา
เด็กชายดุสิต
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงภูริชญา
เด็กชายสัญลักษณ์
เด็กหญิงสุเมธินี
เด็กชายนิธิวัฒน์
เด็กหญิงชณัดดา
เด็กหญิงวิรวรรณ
เด็กหญิงพัณณิตา
เด็กหญิงพิมพิศา
เด็กชายวรสิทธิ์
เด็กชายวรายุทธ
เด็กหญิงวิชญาดา
เด็กหญิงวิลดา
เด็กหญิงสุมลรัตน์
เด็กชายชนะศรณ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายนันทิพัฒน์
เด็กหญิงนัยนา
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงภัทรภรณ์
นางสาวอุบล
เด็กหญิงเกวลิน
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงปาลิตา
เด็กชายรุ่งโรจน์
เด็กชายวิธัชพงศ์
เด็กชายวีรภัทร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๕๙

นามสกุล
วิริยา
สีโสภา
ทองเหลือ
แสนทวีสุข
จันทร์น้อย
การปรีชา
ไชยโชค
นามขุนทด
คำสุนี
สุวรรณกูฎ
จำปาทอง
ยิ่งยง
จำนงศรี
แสนศรี
บุญยาน
บุญค้อม
แก่นจันทร์
มีหิริ
สำเภา
หลอดทอง
แก่นจันทร์
นันทบุตร
พุทธิชนม์
แก้ววงษา
ศิริเติม
ศรีรักษา
พุทธิชนฆ์
โพชะนัง
เยี่ยมศิริ
นาคำมูล
อินทร์สา
วงษาทุม
สะเทือนรัมย์
มิตรชื่น
คำฝอย

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

สังกัดวัด

หมายเหตุ

๒๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๑๙/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา

๐๗/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๙/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรคุรุราษฎร์) วัดราษฎร์ศรัทธา
๐๖/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
๑๔/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
๐๗/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่

๐๔/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
๐๘/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
๑๔/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
๒๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๒๒/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านงิ้ว
๑๙/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)

๐๘/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)
๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพบูลย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพบูลย์

๐๙/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพบูลย์
๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพบูลย์
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านไพบูลย์
๒๒/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๓๑/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๙/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๑๗/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๖/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๓๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๑๖/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๑/๑๐/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๒๑/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๑๔/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๓๐/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดโพนงาม
วัดมงคลสวรรค์
วัดมงคลสวรรค์
วัดนำคำแดงใต้
วัดนำคำแดงใต้
วัดโนนขวาว
วัดโนนขวาว
วัดโนนขวาว
วัดโนนขวาว
วัดโนนขวาว
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๒ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๐

เด็กหญิงสุพิศตรา
เด็กหญิงปาจรีย์
เด็กชายเอกวิน
เด็กชายรัตนพล
เด็กชายนภัสกร
เด็กชายณัฐพล
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กชายอภิภู
เด็กหญิงพัชธิดา
เด็กชายอัศวรักษ์
เด็กหญิงกาญจนา
เด็กหญิงนันทนา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๒ เด็กหญิงชนันท์ชนกาน

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๒

เด็กหญิงโชติกา
เด็กหญิงกอบแก้ว
เด็กชายธนดล
เด็กชายปาราเมศ
เด็กชายสุทธิ
เด็กชายเกียรติศักดิ์
เด็กหญิงศุวิมล
เด็กหญิงสกุลทิพย์
เด็กหญิงกมลรัตน์
เด็กหญิงบงกช

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๓

เด็กหญิงกมลวรรณ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๗

เด็กชายกฤษฎา
เด็กชายกฤษดา
เด็กชายกวินดนัย
เด็กชายคีรติ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๘

เด็กชายเจษฎาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๐

เด็กหญิงฉัตรติชา
เด็กชายชยุต

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๑

เด็กหญิงชวันลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๒

เด็กชายโชคชนะชัย

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๓

เด็กหญิงญาณัจฉรา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๔

เด็กชายณัฐพล

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๘๖

นามสกุล
ชัยชุมพล
บุญต่อ
คำมุงคุณ
เนตรวงค์ษา
คำสอน
แสนสำราญ
ศาลาแก้ว
เอราวรรณ์
ทองปญญา
คูณเพิ่ม
เสถียรสุข
ดวงสนิท
พาสง่า
สวัสดี
พิลาศาสตร์
ศิริ
เชื้อประทุม
บุญเชิญ
แฝงเพ็ชร
คูณสวัสดิ์
เหมือนทอง
รูปหล่อ
สิทธิสาด
งามพันธ์
ทองคำนุช
สาระปญญา
พรมโสภา
โสนะจิตร
มาโนนยาง
โพธิ์ปรึก
ผ่องศรี
ณ ลุนลี
ทองคำ
ร่วมสุข
นักลำทอง

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๕/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ
๐๔/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
๓๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

๐๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
๒๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
๒๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

๐๕/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ ๒
๑๕/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านสระสมิง

๑๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสมิง
๑๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านสระสมิง

๐๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๖/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านบาก
๒๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก

๓๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๐๓/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านบาก
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๒๑/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)

๒๗/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
๒๘/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๔/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๒๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๒๐/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดบ้านกะแอก
วัดบ้านกะแอก
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดหนองบัว
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดโนนใหญ่
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๓ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๕

เด็กชายเตชธรรม
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธีรวัฒน์
เด็กชายนวพล
เด็กชายนัทธพงศ์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๘๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๑

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๒ เด็กหญิงเนตรนรินทร์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๕

เด็กชายปฎิพล
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กชายปยะวัฒน์
เด็กหญิงพิชญธิดา
เด็กหญิงพิชญาภา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
เด็กชายพีรวิชญ์
เด็กชายภูมิพัฒน์
เด็กชายเมธพนธ์
เด็กชายรัฐพงษ์
เด็กชายรัฐศาสตร์
เด็กชายวัชรพล
เด็กชายศิวกร

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๖

เด็กหญิงศุพัทธนันท์

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๗

เด็กชายศุภณัฐ
เด็กชายสิทธิชัย
เด็กชายสิริบรรณ
เด็กชายสุระทิตย์
เด็กหญิงเสาวภา
เด็กหญิงอนัญญา
เด็กชายอภิดล
เด็กชายอานนท์
เด็กชายเอกภพ
เด็กหญิงกิตติยาพร
เด็กชายชนะพล
เด็กชายนนทวัฒ
เด็กชายนันทนัท

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๔

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๒๙

นามสกุล
พิมพ์เบ้าธรรม
สุพรรณสาย
ถูกธรรม
จันทโพธิ์
แสนคำ
ประภา
กาละเลข
วงศ์สมบัติ
หมั่นไชย
อุดมดี
หม้อแก้ว
พูลพล
กาญจนรัตน์
ประทุม
สายใหม
ชนะมี
พูลพล
บุตรแสง
แจ่มใส
อุวิทัศ
บุตตะแสง
ทยานสิงห์
พันธ์โบ
ทองพามี
สุพรรณสาย
ชัยปญญา
นิตอินทร์
ปสสาสิงห์
กลไกล
วงค์กุดเลาะ
บรรพชาติ
สอนตีบ
สุกัน
โพธิ์ทัด
จันทะแจ่ม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๖/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๖/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๗/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๖/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๕/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๒๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๐๗/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๒/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

๑๐/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๖/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๓๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๐๒/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
๑๕/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๙/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๙/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดปาจันทรังษี
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๔ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๐

เด็กชายอาทิตย์
เด็กหญิงการกมล
เด็กชายณัฐนันท์
เด็กหญิงธัญวรัตน์
เด็กชายธีรชัย
เด็กชายนรภัทร
เด็กชายปรัชญา
เด็กหญิงปณฑิตา
เด็กหญิงพัชรจิตร
เด็กชายพิชยดนย์
เด็กชายภานุวัฒน์
เด็กหญิงภาพิมล
เด็กชายภูวดล
เด็กหญิงวรรณิศา
เด็กชายวรวิทย์
เด็กหญิงวริศรา
เด็กชายวัทธิกร
เด็กหญิงวิชญาพร
เด็กหญิงวิรากร
เด็กชายสันติสุข
เด็กชายสุขสันต์
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กชายอรรถพล
เด็กหญิงบรรฐิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงกัลยาณี

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๕

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๖ เด็กหญิงพลอยแพรวา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๔

เด็กหญิงทิพย์ธารา
เด็กหญิงวิยดา
เด็กหญิงกมลวรรณ
เด็กชายชาคร
เด็กชายธนชาติ
เด็กหญิงนันท์นภัส
เด็กหญิงปวีณา
เด็กหญิงอริสรา

นามสกุล
สาบัว
ชูไทย
สาธิรักษ์
โพธิ์ศรี
หัสดี
นะโพธิ์ศรี
โพธิ์ทัด
โลสีลา
ขอสุข
สุขสี
ชินวงศ์
ปราบพล
บุตวงค์
โพธิ์ทัด
โอตงาม
โตจีน
พิมพ์เสน
โพธิ์ทัด
กอมะณีย์
สมพร
ชูไทย
มุสิกวัน
สักกะโส
โทนะบุตร
แพงศรี
อนุไพร
มาลาวงศ์
วะสุขันธ์
เฉยฉิว
วงค์เวียน
สืบเพ็ง
เนาวะรัตน์
พลโอก
สมบูรณ์
สุพรรณ

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๙/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๔/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๘/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๑๑/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๑/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๖/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๑๐/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๓/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๒๗/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๙/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๗/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๐๔/๐๓/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๑๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม

๑๐/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านเก่าขาม
๐๕/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๑/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านกาบิน
๒๓/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านปาข่า
๐๘/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านปาข่า
๒๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๘/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๔/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

๐๒/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร
๑๖/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนดุสิตคามนคร

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดเก่าขาม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๕ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

นามสกุล

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๕

เด็กหญิงธันยากานต์ กุลัดนาม

๑๙/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านภูหล่น

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๖

เด็กหญิงกฤตยา
เด็กชายไกรสร
เด็กชายจิรพัฒน์
เด็กหญิงธิชานันท์
เด็กหญิงนรินทิพย์
เด็กหญิงสุนันทา
เด็กชายอดิเทพ
เด็กชายสุที
เด็กหญิงฉวีวรรณ
เด็กหญิงช่อเอื้อง
เด็กหญิงพิมลรัตน์
เด็กหญิงอนุรัตธิดา
เด็กชายคันธารักษ์
เด็กหญิงจิรัชญา
เด็กหญิงปนัฐดา
เด็กหญิงพิมพ์วิพา
เด็กหญิงภัณทิตา
เด็กชายภัทรพล
เด็กหญิงลลิตา
เด็กชายวงศกร
เด็กหญิงวัชรพร
เด็กหญิงวิศรุตา
เด็กชายสุรพงษ์
เด็กหญิงหทัยรัตน์

๓๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๖๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๐ เด็กหญิงกันยานัฐศนา
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๐๙๙๙๙

เด็กหญิงชฎาฉัตร
เด็กชายชนะพล
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงศุภาพิชญ
เด็กชายสิทธิพร
เด็กชายอนุชิต
เด็กหญิงอภิญญา
เด็กหญิงอลิสา
เด็กหญิงอุษามณี

ภูคำ
คำภูมี
ทองประดิษฐ
ลาพัง
มงคุณพล
กรานต์พรมมา
คำภาคต
สันตะพันธ์
จันทะแสง
กุซัว
โคตรชุม
ทองศรี
จันทร์อบ
อินทร์จำปา
เผ่าผม
พินธุเอก
พินธุเอก
เรืองเนตร
บุคำ
งามทวี
จันทรา
บัวบาน
แสนทวีสุข
วรรณเวช
คำภา
ฤทธิ์มนตรี
ละอองแก้ว
โพธิ์ม่ัน
กุซัว
สาธุพันธ์
บุคำ
สุภาว์
นาลาด
อินทราชา

๒๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น

๐๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น
๒๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น

๓๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น
๐๖/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น
๑๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านภูหล่น
๒๘/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำบง
๑๖/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๑๐/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๐๓/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๑๖/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๐๗/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๒๙/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๑๗/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๑๐/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๐๔/๐๔/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๓๑/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๐๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๒๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๐๘/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๒๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๑๙/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๑๒/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๑๗/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๒๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน

๓๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๐๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๑๕/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๒๕/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนาเลิน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดดอยมณี
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๖ / ๒๙๐
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๐

เด็กชายธีรภัทร
เด็กหญิงกุลสตรี
เด็กชายอภิวิชญ์
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายจิรกร
เด็กชายชัยชนะ
เด็กชายสิทธิศักดิ์
เด็กหญิงโชติกานต์
เด็กชายธนากร
เด็กหญิงสุธาลิณี
เด็กหญิงกติกา
เด็กหญิงกัญญาภัค
เด็กชายกิตติกวิน
เด็กชายกิตตินันท์
เด็กหญิงกิติกาญจ์
เด็กหญิงจามจุรี
เด็กชายจิตติพัฒน์
เด็กหญิงจิระภา
เด็กชายจีรสันต์
เด็กหญิงจุลมาศ
เด็กหญิงชลณิชา

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๑

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๒ เด็กหญิงดาวประกาย
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๒๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๔

เด็กชายทยากร
เด็กหญิงทับทิม
เด็กหญิงทับทิม
เด็กชายธนวัฒน์
เด็กชายธนาวัฒน์
เด็กหญิงธันย์ชนก
เด็กหญิงธิติมา
เด็กหญิงนลินทิพย์
เด็กชายนันทวัฒน์
เด็กหญิงนิชานันท์
เด็กชายบุญยพิชญ์
เด็กหญิงบุษกร

นามสกุล
ผากำ
บุคำ
บุคำ
คุณประเสริฐ
สีแสด
สีเนียม
สาธุพันธ์
เกลี้ยงโอวาท
นนพละ
วรรณวงค์
นามเขียว
กำเนิดสิงห์
สังฆะสี
นิตอินทร์
บุญมานันต์
บุญหลาย
สินไชย
ปญญาโส
วงศ์สิงห์
พาพะหม
สมบูรณ์
มุลชาติ
แสนศิริ
พิมพกรรณ์
บำเพ็ญ
สมวรรณ
นันทะบุตร
ปญญาวัน
คันธะจันทร์
สายเนตร
ผ่านสุรักษ์
พิมพัษ
มณีวรรณ
คูณมี
นิตอินทร์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๐๒/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
๓๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
๒๕/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข

๐๔/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านคำหมาไนร่องเข
๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านสวาสดิ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๒๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไผ่

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๖/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๒๐/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๓/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๘/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๑/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๕/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๘/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๘/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๑๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๒๐/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๕/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๑/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๑๙/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๒/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๑/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๔/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๕/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๖/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดโพธาราม
วัดเวฬุวัน
วัดเวฬุวัน
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๗ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๕ เด็กหญิงประภาวรรณ
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๓๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๖

เด็กหญิงปรัชญา
เด็กหญิงปรานรพี
เด็กหญิงปวีณา
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพรชนันท์
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงพัชรินทร์
เด็กหญิงรุจิรา
เด็กชายวุฒิพร
เด็กหญิงศศินิภา
เด็กหญิงสุพรรษา

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๗ เด็กหญิงเสาวลักษณ์
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๔๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๕๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๖๙

เด็กชายอนินทัต
เด็กหญิงอัฐภิญญา
เด็กหญิงพรนภัส
เด็กหญิงจุรีพร
เด็กหญิงนุชนาถ
เด็กหญิงกัลย์กมล
เด็กหญิงจันทิมา
เด็กหญิงจารุวรรณ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายณัฐพงษ์
เด็กชายธนันชัย
เด็กชายวีรวัฒน์
เด็กชายศุภลักษณ์
เด็กหญิงสุกัญญา
เด็กชายเสฎฐวุฒิ
เด็กชายอัศวเดช
เด็กชายเจษฎาพร
เด็กชายธนากร
เด็กชายพงศธร
เด็กชายพีรพงษ์
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กชายอัศวิน

นามสกุล
ประทุม
รุ่งเรือง
ใจภักดี
สิถิระบุตร
แทบท้าว
พรมมาโฮม
สายแก้ว
สุขรักษ์
พละกาล
แก่นการ
นิตอินทร์
แก้วดวงงาม
ขันชะลี
สิมณี
ชลาศรี
คำจันลา
ศรีสุราช.
เหล่าลาด
เอกศิริ
บุญมา
เขียวนิล
ศรีสุธรรม
โสภากุล
วงค์คำสิงห์
คงมาก
สว่างผุย
พาพะหม
กอแก้ว
แก่นสาร
รุ่งเรือง
กะวันทา
ศรีธรรม
ศรีทอง
ยลวิลาศ
ฉลองธรรม

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๔/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๙/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๒/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๔/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๙/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๘/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๓/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๐๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๖/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๘/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๒/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๒๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๑๐/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๐๔/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง
๑๗/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านนากระแซง

๑๐/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๒๗/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๑๕/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านโนนสวาง

๐๓/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๐๙/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๐๗/๐๙/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๑๐/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๒๔/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง

๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๓๐/๑๐/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๒๐/๑๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๐๑/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านโนนสวาง
๑๑/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๕/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๐๓/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๕/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๑๒/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองไฮ
๒๖/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองไฮ

๑๐/๐๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
๐๕/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดนากระแซง
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี (ประถมศึกษา) (ศ.๘) ๒๘๘ / ๒๙๐
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ศ. ๘
เลขที่

ชื่อ

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๐

เด็กชายปญญาโชติ
เด็กชายปุณยวัจน์
เด็กหญิงกวินนา
เด็กชายไกรลักษณ์
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงทิพรดา
เด็กชายธนวัตร
เด็กหญิงนงนุช
เด็กชายนราธิป
เด็กหญิงนันทิชา
เด็กหญิงเบ็ญญาภา
เด็กหญิงพรรณพิไล
เด็กหญิงพัชริดา
เด็กหญิงพุทธิตา
เด็กหญิงวิไลวรรณ
เด็กชายสุรนันท์
เด็กชายอมรเทพ
เด็กหญิงกันยาพร
เด็กหญิงชโลธร
เด็กหญิงช่อทิพย์
เด็กชายชุตินันท์
เด็กหญิงฐิติกัลยา
เด็กชายณัฐวุฒิ
เด็กหญิงปนัดดา
เด็กชายปญญากร
เด็กหญิงวรพรรณ
เด็กชายศุภสัณห์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ
เด็กหญิงอารีสรา
เด็กหญิงณัฐพัชร

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๗๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๘๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๐๙๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๔

นามสกุล

ชัยวงษ์
พยารัตน์
เอกศิริ
ทองรส
คำโพติด
หุกขุนทด
กองพงษ์
นวลจันทร์
บุญสูง
ละมูล
ศรีแก้ว
ขันทอง
ทองรส
งามผิวเหลือง
แก้ววงษา
พรมมาโฮม
วระพุฒ
ปดนาพันธ์
ศิริพัฒน์
อุดมญาติ
จอมหงษ์
มนเทียน
สุขสำราญ
พึ่งสุข
ใจพบ
ทองหล่อ
พันธุ์วงศ์
พิบูลพงษ์
ศิริเทพ
กุลเกษม
เด็กหญิงทิพย์ธารทอง บุญต่อ
เด็กชายธนายุต แก้วแรมเรียน
เด็กชายธันวา
ปกษาพรรณ
เด็กชายนิติภูมิ โสสว่าง
เด็กหญิงปภัสสร กาละศรี

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๑๙/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย
๑๖/๑๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๑๘/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๒๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๑๒/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๐๗/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๒๐/๐๒/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๒๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๐๑/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๑๗/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๐๒/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๐๑/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๒๖/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๑๓/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๑๘/๐๘/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดอนกลาง
๓๑/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านดอนกลาง

๐๘/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๙/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๒๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๔/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๕/๐๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๕/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๓/๑๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๓/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๑๐/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๓/๐๓/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๖/๐๗/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๒๐/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๒/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๓/๐๙/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๗/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๐/๑๒/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๘/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๙/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
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ศ. ๘
เลขที่
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๗
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๘
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๐๙
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๖
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๗

ชื่อ

เด็กชายประกฤษฎิ์
เด็กชายพงศธร
เด็กหญิงพริบดาว
เด็กหญิงพัชราภรณ์
เด็กหญิงภัทราพร
เด็กหญิงอริสรา
เด็กชายกิตติ
เด็กชายไชยวัฒน์
เด็กชายณัฐภัทร
เด็กหญิงนพรดา
เด็กชายนภัสพงษ์
เด็กหญิงนริสรา
เด็กหญิงนุชธวดี

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๘ เด็กหญิงประภาภรณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๗

เด็กหญิงพรพิมล
เด็กหญิงภิญญดา
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงกัณญาณัฐ
เด็กชายชัญญา
เด็กหญิงนันธิดา
เด็กชายพัสกร
เด็กหญิงวิจิตรา
เด็กหญิงสุพรรษา

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๘

เด็กหญิงเสาวลักษณ์

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๙

เด็กชายธนิสร
เด็กหญิงวิริยา

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๑๙

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๐
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๑
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๒
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๓
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๔
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๕
อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๒๖

อบ ๔๔๑๖๓/๑๐๑๓๐

นามสกุล
สาระกิจ
คำดำ
สายละดา
พรมเคน
จำปาเต็ม
รุ่งเรือง
สาธุวงศ์
พวงประกา
นามเจริญ
สาธุวงศ์
วงษาทุม
พวงประกา
แสนสุข
วงค์ขอม
สายแวว
ค้อมบุญ
วันดี
กาญจนสาร
สืบสุข
ขันสิงห์
ลานนท์
ขันธ์สิงห์
สุดบอนิจ
สุนาโท
รอดภัย
นิพขันธ์

เกิด

องค์กร / สถานศึกษา

๓๐/๐๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๙/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๓/๐๖/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๘/๐๔/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้

๐๙/๐๕/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๑/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๔/๐๒/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๑/๐๖/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๘/๐๘/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๐๙/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๗/๐๕/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๙/๐๑/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๒๓/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านหนองแต้
๑๓/๐๗/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านขุมคำ

๒๐/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๐๒/๑๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ

๐๑/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๑/๐๓/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๖/๐๗/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๖/๐๑/๒๕๕๓ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๖/๐๔/๒๕๕๔ โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
๑๐/๑๑/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านฟาห่วน

สังกัดวัด

หมายเหตุ

วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดหนองแต้
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดขุมคำ
วัดศรีสว่างวนาราม
วัดศรีสว่างวนาราม

รับรองตามนี้
(พระเทพวิสุทธิโมลี)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
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